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LÄKAREN
OCH

NATURFORSKAREN,
Elfte Bandet.

Fratnledne Ptovincial-Medici DoBor Ps*

tbr Lvndmjns Biographie, utdragen

ur. défs egen förde Jouvntil *).

Hati var född i Wefciö år t689 * 12

'Augufti. Fadren Pet. Lundman var

Rådman dårftådes , Modren het Bri*

ta SvEnsdotter. Började 1700 ar ftiidera i

WeXiö Trivial -Sjfholå, flyttades 1706 på
.'Gymnafium-j och blef Student i Upfala 1712»
Sedermera conditionerade han i Stockholm
til år I?i7, då han under et kort viftande i

Upfala i Jan. månad blef bekant med Pro-

fefTor Robeköj på hvilkens inrådande han be*

flöt applicera fig til Medicin* Han lämnade
dårföre fin conditön i Stockholm i Martii

XL B.Nou A må-

*) Den år Umaad af hans Son > för detta Poft-In-

fpeftorri Lundmaj* i Örebro, åt Medicin» Do&orÄ
Stoerstedt? IiriJken infåndc detta utdrag
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månad' famma år och begaf fig til Upfala,

hvareft han hos Stads- Fältikären Bentzein
blef antagen fom éleve i Chirurgien, hvarjårote

han tilhka afhörde Prof. Robergs allmänna och
enjkildta föreläsningar. Härmed fortfor han til

1

7

19, då han om fommaren åferrefte til Stock-

holm och blef Informator hos Apothek. Joh.

Jul* Sahlberg, Under viftandet där förde han

jämt Brevväxling med Fr. Roberg, och lårer

éfven biviftat Anatomifke föreläsningar, hvilka

han fager böljades d. 28 Sept. utan at nåm.

na hvem eller hvareft de höllos. 1 720 i flu-

tet af Junii refte han
e
ifrån Stockholm fjö-

vägen til Wexiö , då Oland med dst famma
genomnftes, och vägen fedan togs genom
Calmar och uphöll han (Ig hemma hos fin

Far öfver fommaren 5 men mottog i Sept.

månad condition i CarLshamn hos en Råd-
man Mesterthon. Därifrån gjorde han 1721
i Maij månad en refa til Lund , Malmö och

Köpenhamn, där han några dagar uppehöll

fig och befåg hvad fom var märkvärdigt.

Efter hemkomften til Caitehamn fattade han

det beilut, at göra en refa åt Holland, hvil-

ken han ock begynte i 0#ob. månad, då

han begaf C\g från Carlshamn til Helfingör.

Men vid ankonfteo til fiftnämde ftälle, än-

drade han ganfta häftigt lin befiut, och e-

huru han redan transporterat fina faker på
et Skepp, fom var deftineradt til Amfterdam,

lamt hade alt til afrefan i ordning, tog han

dock
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dock vägen åt Sverige tflbaka och fölgde

med et annat Skepp ti! Stockholm, Orfaken

hårtH var utan tvifvel farhoga for en fjö-refa

få fent inpå höften, hvilken fårdeles intagit

honom-, fedan han tråfifit en Svenlk Båtsman

i HeHingör, fom lidit Skeppsbrott, och be-

rättade Lundm/Vn denna olycka med många
ömkeliga flera omftåndigheter. Vägen togs

dåiföre åt Stockholm i ftållet för Amfterdarn,

och framkom lyckligen til förftnåmnde ftålle

d. 13 Novemfcfc, hvarefter han ftrax refte til

Upfala. Hans uthmd/ka refa /logs dårföre

icke ur hågen , och förmodtligen var det til

hans förmån , fom den blef up(kjuten$ ty nu

:blef han i Upfala beftåndigt, til år 1726,
och Pra&iferade Medicin under Pr. Rosergs
fofeende , famt nyttjade dels undervisningar.

Vid döda kroppars befigtigande , når någon

cafus Medico legalis föreföil, var han tillika

med de öfrige Medicinae Studiofi altid Prof.

Roberg följacktig, och tyckes det , fom des-

fe tilfållen då för tiden nåftan varit de ende

at inhämta Anatomien.

Mellan terminerne gjorde han åt/killige

refor åt Landsorterne , fålom til Salberget,

Såtra brunn , Fahlun , med flere ftållen. 1725
d. 16 Decemb. Difputerade han under Pr*

Roberg, De Machinis Experimentaii Phyfieas

adeoque et Medicinae inftrvientibus. Nu er-

höll han ock Stipendium Kåhreanum til un-

derftöd på fin utlåndfoa refa, hvilken åndte.

A 2 ligen
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ligen med alfvare företogs d. 21 Maji 1726.

Vågen togs från Stockholm fjöledes til Tra-
vemunde och Lybeck. Hamburg beföktes

därpå och uppeöll Lundman (ig dar en må-
nad , under frvilken tid han gjorde en nära

bekantfkap med en Doftor Luders, hvilken

han berättar Iånt fig Archiat. Hjernes A&a
Chymica Hoimienfia famt en hten Traflat

om Mineralier* Re#or Hubner, Fabricius

och flere lårde blefvo ock belökte.

D. 4 Julii refte han ifrån Hamburg til

Holland, och framkom d, 21 ti) Amfterdam
Jwarifrån han gjorde åt/killiga imå refor til

flere Holiånd/ka Stader.

Den 29 befåkte han Depr6s i Harlem
och d. 30 för forfta gången Bocrhaaven i

Leiden. Prof. Ryisch och defs Praeparata

Anatomica glömdes ej heller* Han hade nu

i ftnnet at i Franecker taga Dosors graden,

hvarföre han ock d. 13 Aug. lat influifva flg

in album Studioforum dårftådes; men detta

fit beflöt ändrade han fnart, hvartill han an-

för fom orfak , at Anatomi» Prof. Latane
nyligen blifvit död. Han begaf fig dårföre ti!

Leiden och fortfatte Studia Medica vid den-

na Läkares då för tiden förnämfta Hög(kol3,

ifrån d. 1 Sept. 1726 til d. 31 Maji 1727*
Medicin lames nu hår af Herman Bocrhaa-
ve *), Osterdyk Schacht och Albinus.

Lund.

*) Bocrhaaves incimation vifir i huru många fak er

.ikjuie arbctfamme Låkarc-konäens Reformator do-
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Lundman begagnade fig egenteligen af Boéa«.

haavens ocli Älbini undervisningar, en frofs-

feber, fom ifrån flutet af Martii månad an-

da til afrefan från Leiden plågade honom
,

gjorde honom dock härvid nog hinder. Der*

31 Maji 1727 hlmnadeS Leiden och begaf

han Gg öfver Haag, Delft, Rotterdam, Dor-
drecht, Antverpen, Mecheln, Brysfel, Möns,
Valenciennes. och Cambray ti! Paris, bvar-

ifrån han efter kort viftande dårftådes , refte

d. 2 Aug. til England. Han framkom tif

London d., 16 Aug. och b!ef ej heller dår

långe, utan for han <ä. 10 Sepr. til Holland

tilbaka* Efter, flere fmårre refor dar i lan-

det beflöt han at i Harderwyk ftadna for at

erhålla Doctors graden.

Han ankom dit d. 3 Otfob. och under-

gick famma dag efter middagen Medicin*»

examen, hvarpä han d. 7 anfkrefs fom Me-
dicins Candidat. Den. 10 dårpå följande

Difputerade han pro Gradu De Junipero *) f

A 3 och

cerade, och må dårfore ur Lundmans Journal an-
föras: Medecinae Studiofis H- B. Die Manis, qui
incidit in 17 Sept. hora p. mer, 1, incipiam expli-

care Inftitutiones Medicas j 2:da vero hiftöriam &
curationem morborum. Jovis autem die fequenti

Matutina VII:ma repetam ftirpium in horto demon-
ftrationem, Chemica poftea quoque tradifurus. Vaietc 1

*) Difputation år på 2jne ark, och innehåller Bota-
iiilk och Chemiik afhandling om detta trädet, jäm-
te utförlig beflaifnmg om defs bruk i Medicin; år

flfcrifven på god Latin, redig och ordningsfull.
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och Promoverades famma dag til Medicin»

Doclor. Den ii refte Han ifrån Harderwik

och begaf lig på hemrefan , då vågen togs

genom Ty/kland , hvarvid Roftoch och Grips*

wald famt flere ftållen beföktes, och refte han

fluteligen från Stralfund til Carlshamn , dit

han'd. J9 Mart. 1728 ankom. Hemkom*
men til Fäderneslandet viftades han förft en

tid hos fin Far, men refte i Julii månad til

Stockholm, och med den tiden Huta hans

egne annotationer* Hans Son har dock få

vida fullföigt de famma, at antecknadt år,

det han nu förblef i Stockholm fom Praåi-

cus anda til år 1730, och /kal han ,åfven

varit Brunns -Intendent vid Djurgårds- Brunn»

Siftnåmnde år d. 4 Junii blef han nåmnd til

ProvinciaUMedicus i Chriftianflads Lån, hvil-

ken fysila han innehade til fin död, fom in-

föll d, 25 Novemb. 1738*
Han var gitt ifrån d, 28 Maji 1731 med

Brita Chkist. Behm, Dotter af en Rådman
Behm i Linköping. Med henne hade han

2:ne Barn,
e
en Son Nils, fom varit Puft»

Infptclor i Örebro, men nu har afrked ; och

en Dotfe
c
r Brita Charlotta, Änka efter

afledne Ofver- Auditeurn och Bruks -Patron

Moutor.

iW
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Nägra Medicin(ka och Chirurgifka hån-

de/fer> itijända af And Hesseuus
M. D; Stads-Phyjic. och fålt-Medicus.

I ftållet för Arfenicum kan man förgöra

flugor med Infufum Qvaffiae iom de icke o-

garna förtåra.

Herr Tullförvaltarens N. Dotter föddes

med tre tummar på en hand — Jag borttog

de öfverflödiga , efter Chirurgiens reglor, och
du fyns ej hvaråft de varit placerade.

Jag kallades til Fru N. hon var gravida,

underlifvet var få upfvuMit fom hon /kulle

få tvillingar. Två månader voro förlidna

då hon (kulle föda — men i ftålJet för at

föda, dödde hon. Hon öpnades ftrax, fo-

ftret var gan/k3 ftort och af röta mycket an-

gripit, hufvudbenen /kilgde fig från hvaran-

dra vid foftrets minfta vidrörande* Det ena

ögat var upruttnat och foftret hade vatten-

bråck. I Uteri innerfta hinna voro tumeurer

af olika lynnen, en af dem hindrade pafTa-

gen för foftret — Utom detta var Modren
ovanligt fet, r

Bor/fen år en Bamfjukdom, fom befvå*

rar alla Barn i Nyland 5 år befkrifven af Pr.

Spöring i Kgl. Vet. Åcad. Handl. och af

Portal i defs Chirurg. Praåique under namo
af Pofuion vicieufe des Cheveux.

Kalt vatten nyttjades vid mitt Fåit-Laza»

A 4 rett,
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rett, applicerat med en Trägårds-vattenkanna,

hvars ftrut var aftagen, Vattnet nedflåptes (rån

någon högd — De fom voro fvagare ftrök man
förut med våta fervietter och fingo mindre

kalt vattenbad i bårjan — Detta hjeJpte i

långfam hufvudvårk
;

altid: utom en gång,

då en hederlig man långe plågad af hufvud-

verk nyttjade, utan förbättring, detta medel,

— året därpå dödde han, vid hufvudets ana-

tomifka underfåkning fans hufvudvårken va-

rit orfakad af en Scirrhus innom hufvud/kålen

,

efter en fåregången Phrenitis.

Svullnader i knået hjelpfes och på fan>

ma fått, tillika med Snår-machine.

Buk-vattenfot curerades på fju Patienten

med tappning, då de lindades med 12 alnars

eicarpe, tillika med Incidentia et Tonica,

Corporal N. fick et flag i hufvudet och
en lamhet påfölgde uti den fidan, fom var

oppofé emot llaget»

En Epilepfica curerades med piller af

Pulv. rad- Arnjcae Montanas
3
Syrup. Auranr,

& Gum. Tragacant*

En Byggmåftare curerades från Qvartan

med Pulv. rad. Arnicae Mont. och Pulv. Tri*

fol. Aqvat. fom giordes til Mos med Rob,
Junip, — likaledes en fom hade Tertiana —
Bagge nyttjade förut Pulv* Cortic* Peruv*

( Pramisfis praernittefldis ) utan at jflippa fros-

tan —».

Herr
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Herr Bergmåftaren N. klagade (ig öfver

en pinfam fveda i fatet. Ordfaken var et

nedfvålgt ben fom tagit denna afvåg
e
— cu-

rerades med defs uttagning. Herr Ofverfte*

Lieut. och Ridd. N. hade en fårnad kring

glans penis brukade långe kallt-vatteo externe

forgåfves, blef fullkomligen curerad med
Oleum. Amygdal. utvårtes brukad.

Fiere gängor har jag fett fvår öron-

värk hjelpas med Setaceum i nacken , då alt

annat intet hjelpf.

Mademoifeile N. var nåftan döf, tre år,

curerades på en gång , då en myckenhet för-

des aurium uttogs, tillika med en flor ftopp

af ull, fom den fjuke ovetande, blifvit läm-

nad i örat.

I Nyland år Binnicke-ma/ken få allmån

,

at det räknas får urxJervårk , at vara utan

den — /

Herr N. N. hade hufvudvårk i fiere dagar,

lian fåg icke mer ån et öga på alla männi-

skor och förgde öfver at hans Fru blott ha-

de et öga likfom de andra — han blef fedan

frifk. Då Iglar nyttjas mot röda och värkan»

de ögon, år det båft at applicera dem på
inre brädden af ögonlocket.

Af våda intog på Apotheket i Helfing-

tfors en man 2 Uns Tinfl. Cantharid. i Sp.

Vini i ftållef för Tina. Cort. Pe?uv. och 2:ne

andra något mindre, utan olågenhet, faftån

farama Tintf. utvårtes applicerad drog blåfor.

A 5 Herr
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Herr Ofverfte-Lieut. N. kunde ej på et

och et hälft dygn urinera, föll dåraf i ya

—

då jag med Catheter aftappat urin, förfvan

flrax yran — Af Urin fom då afrappades blef

något mer ån en tredjedel et fvart och flem-

nvigt fediment — Den fjuka blef fmåningom
iriik, ehuru 73 år gammal.

Uti KgL Seraph* Lazarettet åro år 1 7.90,

§02 pevfoner vårdade uti folljande

jjukdomar: '

Venerifka åkommor af fårfkildfa /lag - 196
Febrar , Intermittente, CatbarraJe, Re-

mitterande och M^ligne - gr
Inflammaronlke Bröft-febrar - - 18
Biodfpoftning, Lungfot, Hetfifk Feber g
Vuufot af alla ilag 43
Skörbjugg, med och utan får - 11
Chrom/ke fJukdomar , Ma/kar, Inålfvors

fel, Krampe, Svagfinte, Lamhet • 20
Diarrhe, Rödfot, fvag Mage - - IX

Ufvårtes Inflammationer och Bulningar 19
Förkylda- ocb Brända -(kådor. 3

Gangraen - - IO
Åkommor , fom fordrat Chirurgi/k ope-

ration, låfom Vattubråk, Ledfvamp,
Kråfrknålar, Hölfefvulfter , och obo-

telige lemmars aftagande - -22
Transp* 442
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Transp. 442

Benbrott och Ledförrånkning - - 17
Ogonfjukdomar, hvanbiand 7 ft. ope-

rerade för hvita ftarren - 12
Illa artade får och ut/lag .

- 2g
Hufvudiftålens brott, med och utan blodfår 2

Af knif dödeligen ftucken I
m 11 1

Summa 502
Hvaraf åro Frifke utgångna 382
Dåde af Mankon - - 2$
— — Qvinkön - - 43
Behållne til 1791 ' - - 4g msm $02

Således år emellan hvar 7 och g detta

år med Döden afgångenj ofelbart 1 famman-
hang med den från hemkomne Soldater i

Staden kringfpridde fmitta.

Sammandrag af Berattclferne frän Pro-

vince - Lazaretferne for är 17.9c*

Lazarettet i Södertelge har vårdat fjuke 104
— — Nyköping
-~ — Linköping
— — Jönköping— — Wexiö
— — Calmar
— — Chriflianftad

41

7?

9?

86
27

Transp. 520
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Salgrenfka Lazarettet i Götlieborg

Lazarettet i Vennersborg
— — Borås
-— — Örebro
— — Vefterås -

«— — Upfala

— — Gefle •-

— — Fahlun

— — Hernöfand
*— — Umeå
— — Vafa
— — Uleåborg -

— — Tavaftehus
_ _ Abo
— — Visby

140
13

56

53

9*
57
78
66
21

65

39
22
21

89
5o

Af defle åro Frfåe blefne -

— — Förbättrade

— — Obotelige furidne

— — DSäe -

— — Qvariigg. til 1791
Venerifke hafva varit

Summa 1381

987
105

*?
97
137 I38r

608

Läkare - Nyheter*

Hiftoriae Naturalis & Pharmaciae Profes-

foreo i Stockholm, Doftor Pet. Jonas Ber-

r gius
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Gius dog af en malign. Gall-feber d. ro Jul*

1790. Han var född i Småland i73oiJu!ii

månad och fäledes jämt 60 år. Studerade

förft vid K* Academien i Lund och fedan i

Upfala , dar han blef en af LrNisiés, nitifke

Lärjungar, fkickades af honom på en Bota.

niik refa til Gottland, Promoverades til Me-
dicinae Doclor 1754, ocn lefde fedan fom
Pra#icus i Stockholm, dar han 1763 blef

Hiftoriae Nat. & Phani). ProfefTorj 1766 AfTes-

lor i KgL Collegium Medicum, 1756 Leda-

mot af K. Veten/kaps Academien, famt fte-

re Utlåndlke Academitr.

Han faknas för fin vidftråckta Läkare-

Pra&ique, fit fnilie at förföka nya Läkeme-
del , fin myckna infigt i Botanik och Chemia
Pharmaceutica, fin arbetfamhet och fin out-

Irottelighet hos fjuka. Sin vackra Malmgård i

Carlbergs Alléen Teftamenterade han til en
Trägårds -(kola under Kongl* Veten/k. Aca-

demiens, infeende, jämte et Capital til defs

underhåll , et anfeniigt Herbarium och et In

Re Naturali utvaklt Biblioihek, fom blifver

orubbadt til hjelp vid Fårelåsningar, hvilka

där af en-Profeffbr kommer at hållas. Den*
ne Skole år ock nu under Kgi. -Veten/kaps

Academiens difpofition vederbörligen lämnad
och lårer med tiden hedra hans åminnelfe.

Til förfla Profeflbr därvid har K. Aca-
demien utfedt Herr Dotfor Olof Swartz,
fom med April 1791 därvid börjat fin be-

fattning. Om-
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OmfHndeligare kun/kap om denna

o
fak«

nade Medborgaren förekommer i det Amin-
neife-Tal, fom Herr Swartz inför Kongl.

Vetenlk. Äcademien fnart kommer at hålla*

Profeff. Bergii minne förvaras i en Jetton,

fom Kongl. Acad. öfver honom låtit prägla,

hvilken har hans och defs några är fö.ut af-

Ledne Broders, Banco-Commiflarien Bengt
Bergii Bilder på ena fidan, med öfverlkrift:

B. Bergius Fifci O. R. Cornmiff. P. J. Ber-

gius M. D. Prof. Hiflor. btatur. och på an-

dra fidan : Eruaiio Fratrum Pari Sociis fuil

Munificis Acad. R. Scient. Stockholm.

Regetn. Falt(k. vid K Stackelberg/ke Regetn.

M. D* Jac, Edgr6ns Embets - Berät-

telfe. Dat. Lovifa d. 26 Julii 179**

Den fålffamma och ömkeliga håndelfe,

fom genom en lättare åtkomft, och et oför-

figtigare nyttjande, af Opium fig i Lovifa

Stad tilldragit, har jag icke kunnat under-

låta at til K. Collegium Melicum inberåtta.

En Studerande ifrån Upfala Academie,
fom conditionerade hos Capit. Baron Stao
kelberg, 6 mil ifrån Lovifa^ vid namn Ber-

lin, af et melanchohTkt och oroligt finnelag,

hade för flera månader fedan rådfrågat mig

orn
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om läkemedel emot flere håraf härrörande

olägenheter, fåfom Sömnlöshet, matleda, tyngd

i hufvudet famt tiltagande mätthet« Tid ef-

ter annan hade jag ock håremot förordnadt

hvarjehanda lindrigt anförande, flemlöfande

och magftärkande medel, alt utan at han hår-

at" markte någon förbättring. Då nu oacktad

en tiiråckelig motion och hvarjehanda noj-

famma occupationer, fom Baron Stackelberg

på min inrådan budit til at förfkaffa honom,
hans tilftånd dageligen blef värre, krafterna

begynte at mårkeiigen aftaga och hans finne

fom oftaft var fvårmodigt, rådde jag Berlim

at inkomma til Lovifa , för at under varande

Sommar nyttja vår vid Staden befintelige

Mineral -Kalla.

Vid ankomften til Lovifa den 14 Julii

om aftonen träffade jag Herr Berlin; och

fom det redan var fent på aftonen och jag

ånnu hade någon ting at fylla, hänt jag icke

vidare ån hålfa på honom och bad honom
få tidigt följande morgon beföka mig, at vi

tilfamman kunde gå til den utom Staden va-

rande Hälfo-brunn. Jag markte val då aÉ

han var något tankfull och diftrait, men kun-

de vifferligen icke häraf förmoda någon få-

dan håndelle fom fedan fkedde-

Om natten kl. emellan Ii och 12 kommer
et bud ifrån Berlin fom ber mig ftrax komma
til honom , emedan han nu vore illa fjuk ;

jag /kyndade mig til hans qvarter och vid

fram-
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framkomften berättar han (ig hafva intagit er\

få flor qvantité Opium at han nu trodde (ig

håraf för lifta gången infomna» Herr Ber*

un var vål redan mycket tung och ville e*

fom oftaft infornna, men på flere gjorde för*

frågningar fvarade han likväl tåmmeligen re«

digt och framvifte et ftycke Opium Crud»

fom vid fedan fkedd vågning befans vara 2
och et hälft qvintin , och fade fig hafva förtärt

vifst få mycket om icke mer ån hvad fom
nu återftod. Vidare berättade Herr BerliM

at han efter fin ankomft til Staden på Srads-

Apotheket tilhandlat tig för en plåt Opium,
och då han kl. 10 om aftonen efter vanlig*

heten begynt at hoprulla och nedfvålja nå-

gra piller, nu i diftraftion under promeneran-

de af och an på golfvet , håraf nyttjat få

många at han kl. ii begynt mårka en ovan-

lig värkan och en befynnerlig tyngd i hufvu*

det, då jag genaft blef efter/kickad.

Genom et ömnigt drickande och fingrets

införande i halfen, hade Berlin* ftrax t budit

til at komma i kråkning, hviiket likväl icke

lyckats. Pulv. h. Ipecacuanhae en Scrupel,

med en gr» Tärt* Antim. famt en Mixt. af 3

gr. Tärt. Antim, med et hälft qvart* vatten blef-

vo genaft ifrån Apotheket efterlånde. Ehuru

jag under våntan härpå, böd til at på alt

fått hindra honom at infomna
3

famt medelft

drickande af ljumt vatten och kittlingar i

halfen af en jjenn-fjåder, ville åftadkomma
kråk*
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kråkning , inföll han dock i en djup fömn

med fnarkningar , iå at jag med möda kun-

de få det ankomna kräk-pulvret nedfvålgdt.

Sedan de ankomna Medicamenterne efter en

half timme ej ville göra värkan, ordinerades

4 gr. Tärt. Antim. uplöft i et hälft qvarter

vatten med et uns Oxym. Scilliticum, hvaraf

med ytrerfta möda något mer ån hälften kun-

de nedfås. Efter en timmas tid tycktes väl

desfa medel göra någon retning, dock utan

at mer ån en mun full upkom, då kråknin-

gen ftraxt afftadnade.

Som pulfen var under alt detta ganfka

hög och Häftig
5

gjordes en ftund efter min

ankomft en ftark åderlåtning* Blodens force

var lå häftig at innom mindre ån en minut,

inemot et hälft qvarfer blod utftrömmade

genomen med Lancett gjord ftor öpning,

hvarefter pulfen något länkte lig.

Baddningar af kallt vatten åmfades fli-

tigt på hufvuder. Fötterne tvättades öch om*
flogos flitigt med dukar doppade i åtrika och
varmt vatten. Flere Lävementer applicerades,,

i början af ättika och vatten fom afTorde^ nå*

gra excrementer , famt fedah med ättika en*

lamt, hvilka ftraxt afgingo.

Alt detta oaktadt märktes inga tecken

til fansnlng eller bättring, utan tvärtom be«

gynte han at blifva fläcktals blå om armar

och ben 5 anfigtet blef upblåft och läpparna

XL B. N:o 2. B blå



18 # ) o ( #
blå ochfvullna, hvarefter hela kroppen blef

alt mer och mér kånflolös och ftel.

Uti denna brydfamma belägenhet hade

jag om natten, mig til råd och bitråde, kal-

lat Affeffor Schjerfback och Stads-Chirurgus

Roth , men oaktadt alt vårt bemödande at

rådda denna uila månnifka , afled han dock

helt Oilla och utan några ryckningar eller con-

vulfivi/ka rörelfer den i<[ Julii om morgonen.

Paftorn i Fårfamlingen, fom icke ville

tillåta några ceremonier vid den (keende be-

grafningen, hade anmält faken i Kåmnärs-

Råtten , hvilken begärde befigtning på Liket,

(om följande dagen vårkftåldes af
o
8tads-Chi-

rurgus Roth, i Prov» Med. Do<5h Åkerbergs

och min närvaro.

Vid Obdution fågs blodkårilen, innora

hufvudet, ej vara af fårdeles mycken blod

fyllda.

Hjert-kamrarne däremot, få väl den främ-

re fom bakre, voro af en ftelnad och lefrad

blod , väl fulla.

Magen innehöllt
A
en ofmålt mat famt

fljelkar och (kal af Åkerbär ( Rub. aret),

fora Berlin med flor appetit och til myc-

kenhet hade ätit om aftonen under refan åt

Staden. Ingen inflammation fyntes på ma-

gens hinnor, ehuru defs blodkäril voro nå-

got blodfulla.

Tarmarne voro utfpånde af luft, fom

hårrörde af den i det varma vädret påbe*

gynta rötan. Inga
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Inga fpår til Opii pillerne kunde i ma-

gen igenfinnas, utan lära de blifvit uplöfte

och inblandade $ i den njutna födan fom ma-

gen innehölté

Embets Raport.

Enligt Rongl. Collegii Medici befallning

företog underteknad (ig ert refa ti! Wallentu-

na Socken i Stockholms Lån , för at under-

föka en uti Socknen ibland Allmogens Kre-

atur upkommen dödande fjukdonij hvarige-

nom et antal af omkring 30 kreatur
b

få Hä-

ftar fom ftörre Hornboikap, innom ert tid af

3:ne veckor, ftörtat. Sjukdomen har förft

yppat (ig på Lindö ågor, hvafifrån den fig

blott til grannarne, fom nyttjat famma bete,

utbredt: Tyckes fåledes icke varit af myc*
ken fmittofam naruf.

Vid ankomften til (lållet d. 28 Augufti

1791, var fjukdömert redan til ftörre delen

afftadnad, ehuru en del Kreatur ånnu tycktes

vara hångfjuke med en fkarp flytande våtfka

utur ögonen, munnen het och torr, tungan

betåckt med några blå och röda inflammera-

de flackar 5 hjertats flag voro hos en del in-

termitterande, hos en annan del ganfka trö-

ga och hårda ; efter åderlåtningar fattade

blodet en crufta inflammatoria. Häftar och

B 2 Oxar
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Oxar hade mail lika fymptomer $ Håftarne

hade dock ej flåckarne på tungan.

De Kreatur fom ftörtat , hafva ej uthärdat

längre ån 2:ne dygn, fedan de hos dem
märkt fjukdomen. Efter beråttelfe har hos

dem fom efter döden blifvit öpnade vifat iig

en fvullnad i ljumflkan , eller ock på främre

delen af halfen, fom tiltagit fiftV dagen, och

blifvit mycket hård 5 dåruti innehölts en tjock

och blodblandad våtfka. Gaiiblåfan förmyc-

ket utfpand, och mjälten förtorkad eller iik-

fom murkert»

Betet var et torrt Trådes-gårde, med
sBels leraktiga, dels uttorkade Källor. Inga

otjenliga ocb giftiga örter, til exempel: Ra-

nunclar , Cicuta, Solanum &c 4 vaxte därom-

kring, hvaraf Kreaturen ofta lida. Ehuru vid

Lindö falrpetter-graf, 2:ne ftenkaft vid pafs

ifrån ftållet belägen, flere illa flinkande och
öfver jord liggande as, kunnat gifva någon

Difpofition til röta hos Kreaturen 5 tyckes

dock af anförde Symptomer fjukdomens för-

fta natur varit inflamatoriik , hvarföre åfven

de få vid min ankomft ännu fjuke Kreatu-

iren, igenom åderlåtning, och faltpetter både

uti tilräckelig drick och med deg ingifvit,

varit fullkommeligt til hålfans återftållande.

Brift på tilråckeligt och godt vatten har

utan all tvifvel varit förfta hufvud-ordfaken

til denna Boikaps -fjukdom, hvilken få godt

fom af (ig Jjelf ftannat fedan något rågn bör-

jat falla* En
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En mera efterrånkfam Allmoge hade ge-

naft bordt falla på den tankan, och at föka

förekomma det onda, genom frifkt vattens

an/kaffande, i fynnerhet fom några år fedan,

qnder dylik väderlek och på famma ftålle

,

en fådan fjukdom varit gångfe*

At bibehålla renlighet och förekomma
fmitta , rådde jag Folket at röka Fåhufen med
fvafvel, hålla dem renliga famt vädrade 3 och
i fall fjukdomen å nyo Ikulle vila (ig, utom
åderlåtning och falfpetters bruk, befordra de
omtalta fvulnaderne til häftig mognad, och
Critiflca materiens käftning til det marqvera-

de ftållet, med bankar öfver fvullnaden, el*

Jer fvart Pruftrot infatt under /kinnet, famt

baddningar af Såpa och Linolja utanpå.

£• Arvidson,

ProfeJJoren Herr Doét. Frans Pallas
berätteJje om et Stenhårdfiat Foftery

funnit uti Donna Dandalo Gaudjo %

et förnämt Venetianfkt Fruntimmers döda

kropp , injåndt 1791 til K* ColL Med.

af Gen, m. m. Baron IFrangel.

I September månad år 1780 blef Herr
Profefloren anmodad, at beföka förenåmda
Fru , fom förmentes vara hafvande , ehuru

B 3 hon
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hon plågades med hvarjehanda fvårigheter,

fom ingalunda borde åtföllja detta tilftånd
,

för at förviffa henne om "defs värkeliga be-

lägenhet, Efter noga Jkedd underfökning,

trodde Herr Profefforn , at bon vårkeligen

var rådd, och blef 2?ne månader därefter,

eller uti November , fpileligen dårom förvis-

fad< Under hela tiden til Grofleflen höran-

de, befvårades hQn ofta med periodica plå-

goV, forn föranlåto, at lita öpna ådren 26
gånger. Herr Pajola påftod enftåndigt gros-

feffens värklighet, når nu alie började dårpä

tvifla, Qmfider inföll tiden til Förlofsningj

men all naturens åtgärd därvid uträttade als-

intet och ingen förlofsning fölgde, den är%

ven Herr Pajola anfåg nu fom ompjeligj

emedan han höll groffeffen före at vara Ven*
tra|. Frun lefde derefter IJ pr, afled i Au-
guftj mäna^d innevarande år och blef den 27
i famma månad öpnad, i närvaro af rlere till-

kallade JDoftorer och Chirurger, vid hvilket

tilfalle Herr Profeflor Pajolas utfago vardt

fuijkommeligen beftyrkt,

Lifrnodren med alla defs tilhörande de-

lar var föga olik defs naturliga tilftånd, un-

dantagandes den vånftra Jig^fiocken , hvareft

{ans den förqtfagde conception inneflutande

et val organiferadt Fofter af 9 månader, fom
rried defs hinnor var vidhängande den con*

vexa delen af Uterus vid hvilken åter håfta-»

de mefenterium Qch cellulofa, fom delar del

lillft
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lilla eller nedre Bäckenet ifrån det öfre,

Corions fubftance var blefven benagtig 'och

det inneflutne Foftret gipsaktig och likafora

ftenhård.

Detta år hvad obduflion vittnar och fom
beftyrker Herr Profeflor Pajolas förutfatta-

de omdömme om denna grofleffe.

Vcrzeichnifs der bisher hinlänglich bekantett

Eingcveidevurmer , nebfl einer Abhand-

Jung iiber ihre anverwandfchaften , von

Franz von Paula Schrank , Prof. &c.

« Munchen 1788- Ji6 pag. 8:vo.

Denna lilla bok år en claiTification öfc.

ver alia hittils med fakerhet kånde Maikar.

Innehåller 14 bufvud-flågter, Mafkarnes hem-
vift i inålfvorne upråknas efter de djur dår

de innåftla fig, til ex, Mdnnijkan, har Har*
majk , Springrnafk , ( Afcarides ) , 5 flags Binnic*

hmajk, m* m. Apan har en BlafemaJkS Au-
thor rattar (ig efter Muller, Pallas, Bloch,
Götzb, och ger et kort utdrag af deras rön,
fom tjänar til uplysning i Mafkarnes kånne*

dom.
(AlJg. Lit. Z. 1791. N:o 182.)

\

""""

B 4 Apo*
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4potheker Charlatanerien und Chctrlatanis*

men &C. Ein xooyt zu Jeiner zeit

von Sjgfr, Vilh.PjsilzoW) K. PreuJJ.

prip* und appr. Apotheker hiejiger Re-

fidenzien. Berlin 1789» 120 pag+ 8:vo.

En K. Preufi/k priviligerad Apothekare

brinner af nit at uptåckä (Ina kammeraters

egennyttiga knep, och målar på et nog plumpt

(att deras fvagheter. —- Talar om den inro-»

tade vanan at fupa ,
— om ovårdighet vid

Medicamenters afvågning — om Extra&ers

vårdslåfa inkokning och vanliga forbränning
— om den fyndiga förfal/kning af Viner —
om öfverdrifne prifer på Läkemedlen m. m.

(Allg. Lit. Zeit. 1791. N;o 294%)

Denna uppenbara klagan i et nårgrånt-

fande Rikes Hufvudftad, talar i det (amma
med hög röft til Svenika Apothekares förfvar^

ibland hvilka lyckligt vis gan/ka fållan fä

grofva felfteg märkas y hvilket ofelbart år en

fölgd af det Svenfka val inrättade och vår-

dade Medicinal-vårkejt 5 hvars råtta varde ej

förr kännes ån når LåkemVdel Ikulle, utaa

upfigt, fritt få beredas och fåljas. En olyc-

ka iom innom Sverige ännu på lång tid ej

år at befara* Red.

Medi*



Meältal Inqviries and obfervations by %
Rush.m Tryckte i Philadelphia 1790.

Innehålla många märkvärdiga ämnen.

De vilda Amerikaneroe veta icke al

Lungfot; den kommer aldrig hos folk forn

hafva god motion, och botas aldrig hos dem
fom firta mycket ftilla — Bland Ma/kmedel

anfer h3n Roten af Spigelia Marylanäiea vara

den kraftigafte, fom dock /kal vara farlig at

bruka — uploft Arfenic har i några håndel-

fer gjort god verkan emot Kräftan, men år

fyftema Lymphaticum angripit, blir Kräftan

obotelig. — På nervfjukdomar har American*

Jka revolutionen haft flor värkan; någre haf-

va igenom oförmodelige håndeifer blifvit fka-

dade, men flere forbåttrade.

(G6ti4 Anz. 1791. N:o 162.)

A comparative view of the phlogijlic

and antiphlogijlic theoties , with in-

duåions. To which is annexed an A-
nalylis of the human Calculus , xoith

obfervations on its origin. By IV.

Higgins 1789. 8:vo pag. 315.

Den tvift fora nu delar Chemici i 2 får-

/kildte meningar
3

år en af de betydeligafte

B 5
veten-



26 # ) o ( #
vetenfkaps tvifler, fom någonfin varit i frå-

ga. Man vil kullftörta det nu antagne che-

mifka fyftemet helt och hållit, undarfoka def«

delar med philofophjTkt - critifkt öga , bort-

käfta det odugeliga och af det urvalda up-

refa en ny philofophi/k byggnad,

At någre vår tids berömdafte Chemici
åro fiender tij den Antiphlogifti/ke Chemien,
bevifer ingen ting däremot; ty den räknar

bland (ina forfvarare en Blak, Berthollet,
Morveau, Lavojsier, Jacqvin och nu mera
åfven Kirvan, defs fordom håftigafte mot-
ståndare. Bagge meningarnes förfåckfare Ja-

ra tröfta fig med at tiden afgör frågan, B-
mot den nya Nomenclaturen har man gjordt

många invändningar , nya tankar kråfva nya
ord, och defle hafva lika rått med Sjöfara-

re fom uptåcka nya länder, at nyttja hvaU
namn fom paffar lig.

Får/la afdelningen handlar om Vattens

fonderde lande och jammanfdttande* Det be-

ftår af Jnflamabel och dephlogifticerad luft,

fom bevifes både genom deis fönderdelande

och fammanfåttande» Når man låter en e-

Jeclrifk gnifta gå genom en blandning af båg-

ge deflfe luftarter, fä får man vatten.

Andra afdelningen om Syrors famman+
fattning j de innehålla dephlogifticerad luft,

fom man kan fkilja därifrån.

Tredje Afdelningen: om Vitlriol-fyra; det

är en förbindning af fvafvel med dephlogifti-

cerad
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*erad luft. Bränner man fvafvel i dephl. luft

få förvandlar den (ig i Viåriolfyra, och ökai

i vigten lika få mycket, fom den dephl. luf-

ten aftager i vigt. Svafvel har altfå under

förbränningen ingen ting förloradt, utan nå-

got har förenadt fig därmed; därifrån härle-

der (ig tilökningen i vigten. Lika få äro

Phosphorus och Kol enkla kroppar, fom un-

der förbränningen förbinda fig med dephl*

luft, och blifva därigenom tyngre. Alla fy-

ror äro tyngre än de enkla kroppar, hvarutur

de härftamma. Genom förening af kol med
dephl. luft upkommer AHr fixus* Lägger
man järn i en med vatten upfpädd Viclriol-

fyra, få utvecklar inflammable luffen fig , fom
år beftånds-delen af vattnet, och defs andra

beftånds-del, dephl. luften, förenar (ig med
järnet, hvarigenom denne Metall blir calcine-

rad. Järnkalken är tyngre än Metallen hvar-

utaf han härftammar : följakteligen har Me-
tallen under Calcination icke förlorat någon
fin beftåndsdel , något phlogifton, utan tvärt-

om emottagit en ny beftåndsdel, nemligen:
dephl* luft, Lägger man järn i concentrerad

Viflriol-fyra, få utvekiar (Ig ingen inflamma-

bel luft, och Järnet blir icke Caicinerat : ty

i den händelfen är intet vatten för handen,
fom kunde fönderdelas i (Ine beftåndsdelar.

JLåter man vattendunfterne gå öfver frnålt

fvafvel, få fönderdelas vattnet, och man får

ioflammaber luft och flyktig VictrioJ- fyra.

För-
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Förfarenhefen bevifer genom ganflca finrika

förfök , at LefverAuft år inflamabe] luft, fom
innehåller uplöfl ivafvel. —

I fjercle afdelningen handlas om Saltpet*

ter-fyra. Denna fyra beftår af phlogifticerad

luft och dephlog. luft. Låter man eletfriika

gniftror gå genom en blandning af bägge des-

fe luft-arter, få får man Saltpetter- fyra. Brän-

ner man Saitpetter i eld få får man deplog.

luft, och den phlog. luften fårenar ffg med
det qvarblifvande Alkali. Biandar man Svaf-

vel med Saitpetter och itänder blandningen
,

få upkommer Victriol-fyra , fom förenar fig

med Alkali Nifri, och den phlogl luften går

bort. Saltpeter förpuffar med Kohl. Fix-luft

.upkommer af dephlog. luftens förening med
kohl, och den phlog. luften förfvinner* Up-
löler man Metaller i Saltpeter-fyra ,' få före-

nar fig den dephlog. luften med Metallen

,

förvandlar honom i en Mefalli/k Kalk, och

den phlog. luften förloras. Man kan genom
blotta vårmen åter /kilja den dephlog.* luften

från några Metall-kalker, til ex» från rödt

praecipitat, och ftraxt blir Metallen återftåld.

Förfarenheten vifar huru man genom Salt-

petérfyra kan förvandla blod til galle. —
Femte afdelningen om Kokfalts-fyra. Den

dephlog. Kokfalts-fyran beftår af Kokfalts-fyra

och dephlog. luft. Flycktigt Luftfalt beftår af

inflammabel och phlog. luft. —
Sjct*
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Sjette afdelningen om Metallers calcina-

tion. Metallerne åro enkla kroppar. Når
de åro förenade med dephlog. luft, få vifa

de [ig i Kalk-form. Kol har flörre flågtfkap

med dephlog. luft ån metallerne? derföre röf-

va de til fig ur metallerne den" dephl. luften,

lom de innehålla; Fix^luft upkommer och

Metallen blir återftåld. r-

Sjunde afdelningen om Metallers calcina*

tion genom vattu-ängor och genom Vattnets

fonder'delande. Låter man vattuångor gå ge-

nom glödgat jårn, få fönderddas vattnet: de-

phlog* luften förenar fig med Metallen* och

förkalkar honom, och inrlamable Jluften ut-

vecklar fig. Detta fker ock når man lägger

jårn i vatten och digererar det. Man kan

fånga den inflammable luften fom utvecklar

fig- —
Åttonde afdelningen: Om Metallifke Kal-

kers ät erftdllande genom Kol, och- om Fixa luf-

tens uprinnelfe. Fix luft upkommer utaf den
,

med metallifke Kaiker förbundne^ dephlog*

luften med Kolen, -m

Nionde afdelningen: om Metallers uplSs»

ning. Metaller åro i (Ig fjelfve ouplöslige för

fyror 5 då förft blifva de uplöslige närde åro

förbundne med dephlog* luft. —
Tionde afdelningen, om Metallers praci-

pitation genom hvarandra. Utur fomliga Me-
tall-kalker kan man genom blotta vårmen
Jkilja den dephlog* luften, fom til ex. utur

Guld,
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Guld, Silfver, och Qvickfilfver. Til andr*
Metalli/ke Kalker måfte man fatta en kropp

,

til hvilken den dephlog. luften har ftörre

flågtfkap, ån med metallen. Därigenom for-

klaras metallernes praecipitation genom hvar*

andra. De röfva från hvarannan den dephlogé

luften, alt efter mera fLigt/kap därmed. Guld
praecipiteras af Silfver, Silfver af qvickfilfver,

ÖQt åter af Koppar. Den Metallen fom har

en ftörre flågtfkap til den dephlog. luften,

faller en annan metall, fom har en ringare

/lagt/Kap därmed. Deftillerar man Svafvel

med Qvickfilfver-kalk, få får man VictrioN

fyra, och Metallen blir återftåld.

De(k åro de fatfer fom Författaren

föker bevifa. Man bår innehålla med fit öm*
döme til defs vidare rön beftyrkt eller för*,

kaftadt dem.

(Gött. Anz. 1791. N. lös*)

Läkare - Nyheter*

Förde Expeditions Chirurgus under Fin*

/ka Kriget och Regem. Chir. vid Upland*
Regemente Do&or Pehr Gustaf Lindroth

,

har den 23 Aug* 1790 i nåder blifvit hug-
nad med Afleflbrs namn ocb heder, lika med
AfTefTprer i Kongl. Coliegierne.

Koogl.
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Kongf* EngeNka HofRådet, Medicin»

och Hiftoriae Nalaralis Profefforn , Ridd. af

K. Vafa-Orden , Ledamot af K* Vet. Acade-
mien med flere Lårda Samfund, Doå. Joh.
And. Murray, dog i Göttingen den 22 Maji

1 791 i defs <J2 år, af en tärande Feber.

Han var född i Stockholm dår hans Far var

Pr. Paftor vid Tylka Förfamlingenj hade Stu-

derat i Upfala under Rosenstein och Linneej
gift i Stockholm; flere gångor befökt Fader-

neslandet , fedan han bljfvit befordrad til

Profeflör i Göttingen. Saknas fom en mång-
kunnig och flitig Lärare.

Framledne Bergs-Rådet Ferbers Mineral*

Cabinct , år af K. Preufilke Bergvårks m. rru

Departementet inköpt och förnenat med dat

Kongf. Preufi/ke Mineral- Cabinettet, under
upfigt af Affeflbr Karsten.

Kejferl. Hof-Rådet Ign. v. Born, få val

kand för fine Mineralogifke infigter, afled i

Wien d. 24 Julii, 49 år gammal.
Provinc. Medicus i Skaraborgs Län och

Mariaeftad, Affeffbren Dodor Joh. Victor
Siefvert år med döden afgången den 22
Julii 1791, ^3 år gammal. Född i Söder-
manland , där Fadren var Reg. Fält/kår vid

Infanteriet, Studerat i Upfala, var Fålt-La-

zarets»Medicus under Pommer/ka Kriget, och
fedan 1765 Provincial-Medicus.

Til Provincial- Medicus i Ekfjö diftriä

år Medic. Licent. W. Brandenburg den 13
Sept. i nåder utnåmd. Lika*
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Likaledes f. d. til Prov. Medicus i Cou#

pio , Med. Licent. Anders Johan Ståhl.

Til Provincial -Medicus i Mariaeftad af

Skaraborgs Lån år Medicinae Doclorn J h.

Jeffcott den 2*7 Nov. i
y

nåder förordnad,

hvarjåmte honom blifvit tillagd Profeflbrs

namn och beder. Han år född i Skotr| and
och har under flfta Kriget varit en af p^}^
Medici vid Sven/ka Armeén i Finland,

Embets-Beråttelfe.

Uti det allmänna Rarnbörds-hufet åro

inder (iftledne året 1791 emottagne och for-

löfte 363 Barnaföder/kor, af hvilka 359 *ri*

fke utgådt, men 4 af medförde fjukdornar

efter Förlofsningen aflidit. , Särdeles fvåra

håndeJfer hafva ej förefallit innom Hufet , men
i allmänhet fyntes Förlofsoingarna i fenare

hälften af året vara beledfagade med flera

ledfamma omftåndigheter ån vanligt.

På Inrättningens bekoftnad hafva 356
åtnjutit fri förplågning, men 7 åro i får/kil-

da Rum, emot betalning intagne. Af desfa

har en iodt Triilingar och 6 ifrån Tvillin-

gar blifvit förlöfte. Tilfammans åro 376
Barn födde innom året, 2ol Gåsfar och 17?

Flickor 5 af hvilka åter 29 varit dödfödde,

men 347 blifvit til Dopet befordrade. Stora

Bamfångs-hufet d. 15 Januarii 179^-

J. Auvx*
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Uti KongL Serap/iimer-Lazarettet i Stock*

fiolm, Sro är ij$i , for följande Sjuk-

domar vårdade:

Venerifke af alla grader - - - 248.

Febrar af hvarjehanda Jlag, Remitte-

rande, Maligne och Intermitte*

rande* - - • - - - 60.

BröfKebrar - - - • • lo*

Lungfot och tårande Febrar -, - 23*.

Vattuiigtige af alla flag - 49*
Skörbjugg med och utan tit £
Chronifke Sjukdomar , iåfom Gickf,

Mafkar, Svag Mage, Lamhet,

ftyfva Leder, Moderpa(Tion,Con-

vulfioner fl.

Sinnes-fvage ------ 2.

Bulnader med inrlamation, af fiere /lag 12.

Kylda och brända får, med oro u-

tan kalbrand ----- 3.

Åkommor fom fordrat operation, få-

fom: infnårda Bråck, en trepa-

neradmed lycklig utgång, BJåfe-

ften , hvaribiand en miftat 26
It. fom vågde tilfammans 7 lod

och gått operation lyckligen ige-

nom , Harmynte och oduglige

lemmars borttagande* - 40*

Benbrott och förr^nkaingar 10.

Transp* 521.

XI, B. No 3, C Transp*.
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Transp. <?2U

Ogonfjukdom^r, hvaribland 10 ope-

rerade för Cataraft - 13.

Ondartade får, Vattenkråfta och Utilag 26.

Lepra .---.-- j.

Koppor ----..- 1.

Blodfår af olyckshåndelfer, och där-

ibland en öpnad armpuls åder - 4,

Summa 566.

Dåraf hafva: Frifke utgått - - . 433.
Döde - - - - 78-
Qvarblefne til 1792 - 55.

\ Summa 566.

Kgl Vet Academiens Nya Handlingar,

Andra Qvartalet 1791.

P. 81. Sldgtet Sjå-Kalj (Medufa) af Adolph
MODEER.

Detta Slågte, fom nåflan intet kan be.

varas i Cabinetter, förtjänar den omftåndeli-

ga befkrifning hår förekommer. Defs namn
på alla Språk, defs egen/kaper och defs hem-
vifter anmärkas. Hår utredes på det noga-

fte 15 fårfkilta Species , fora ingendera haf-

va armar eller flarn.

P.
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t>. 113. Förfök at af de fldfte Laf-arter (L/-

chenes) bereda fdrgftofter , fom fdtta höga

Fdrgor pä Tlie och Silke , af Joh* P. We.
STRING. M. D.

Et gan/ka berömligt tiltag, at använda
vare Sten- och Berg- växter til få nyttigt

bruk , fom hår omftåndeligen be/krifves , e-

genteligen med Lichenes Leprofi , hvaraf 20
fårfkilte flag blifvit förfökte, och gifves hår

för Allmänheten anledning til både vinft och
nöje.

P. 149. Rön, 1:0, Om en Jlörrc Blåfe-flen

hos en Qvinna
, fom mot yttre delarne af

fig fjelf framtrdngt , och med ringa til"

hjelp af Konjlen blef uttagen. 2:0, Om et

Fofter med 2 hufvuden och 2 hjdrtan, m*
tn>, af And* J. Hagström/

Blåfe-ftenen år afritad, Tab* III, få

flor at han ännu på 4_:de året torkad våger

4 1 lod. (2~ uns). En 23 års gammal Hu-
ftru började under fin förfta grosfesfe kanna

Stenplågor , mifte mycket grus af fmårre fte«

nar, til Caflfebönors ftorlek, efter 3 månader

då hon blef förlöft, var Stenen nedfunken til

höger om Urin-gången. Hon blef åter haf-

vande 2 år dårefter , och i 6:te månaden
hade Stenen gjordt (ig fjelf en liten öpning

,

fom af Hr Essen, Stads-Chirurg i Köping,

vidgades få at han kunde uttagas, hvarefter

fmåningom flere flörre och fmårre ftenar

C 2 $a«»
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ånna följde, och Huörun i (In tid Jyckeiigen

blef »Höft.

Det af famma Hr, EsseN lyckligen fram-

fagne dubla Gofiebarnet, hade lefvat åoda

til defs Förlosfnings- vårkarne blefvo alfvar-

famme. Det vägde 9 marker.

P. 1^3. Bejkrifning öfver en ny Nattfjäril ,

Nofiua Pruni , af Conrad Qvensel.

Larven fanns på Hågg (Prunus Padus) i

början af Sept. 1 790 i Skåne, blef puppa
den 28 Sepr. och utkom fom Nattfjäril den

17 Junii 1791-
Hon blir omfiåndeligen beJtrifven och

afritas T. III.

Kongl. Vet. Academiens Nya Handlingar,

Mänaderne Julius, Auguftus och Sep*
tember 1791 a innehålla:

P. 1 61. Sldgtct Sjå-Kalf, Medufa. Fortfått-

ning.

Hår be/krifves på lika noga och om-
ftåndeligt fått: 16) Medufa Lyfofcella. —
17) M.Capillata. — 18) Af. Andromeda
J9) M. Lunulata* — 20) M. Corona. —
21 ) M. Campanula. — 22) M. Aurita. —
23) Af. Purpurata. _ 24) Af. Marginata.— 2J) Af, Brachiata. —
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P. 188* Medufa Pelagica £, befkrifven af
O. Svartz.

^

Author rattar förre felaktige be/krifnin-

gar pä detta kråk och bifogar en noga af-

ritning. Den kommer fåledes at flyttas U
från Modeers förfta til défs andra afdelning

af detta /lågte, de Sjökaifvar nemligen fom
hafva armar utan flarn.

P. 190. Tvänne utländjke Fijkar, hejkrefne

af Carl Petter Thunberg.

De åro : Gobius patella och Silurus Li*

neatus, bagge fångade och hemförde af Au«

thor frän de Oftindiika Hafven.

P. 213. Forfok med Molybdana och med re*

duäion af dejs jord; jjette for'tfattningen ,

ef Petter Jacob Hjelm.

Hår upgifves förfåken med Molybdac-

nam i Metaliifk form , fammanfmålt med an-

dra Metaller och 1) med Platinum. 2) med
Guld. 3) med Qvickfilfver* 4) med Bly.

<;) med Silfver. 6) med Vifmuu 7) med
Koppar. 8) med Nickel. 9) med Arfenik.

10) med Järn. 11) med Cobolu 12) med
Tenn* 13) med Zink. 14) med Mangans
fium. 15) med Antimonium.

C 3 Kgl,
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Kongl. Vet. Academiens Nya Handlingar,

4:de Qyartalet 1791+

P. 241. Sldgtet Sjokalf Medufa; andra fort-

fattningen af A. Modecr.

Sjåkalfvar med ftam. N:o 26 ) Medu.
fa Minimaj 27) M. Perfeaj 28) M. Undula-
ta; 29) M. Otfoftyia; 30) M. Cephea; 31)
M. Oceliataj 32) M* Hcemifpha?rica$ 32)
Ungviculata en varietet; 33 ) M. Cymbaloi*
dea; 34) M. Cacuminata; 3^ ) M. Pileataj

36) M. Carminolenta 5 37) M* Noåiluca ;

38) M. Perla; 39) M. Digitalis
5 40) M.

Probocidalis. — Alla deffe Sjåkalfvar åro,

iom de foregående, omftändeligen til fine

kännetecken och det mera märkvärdiga be-

/krefne.

P. 285* Befkrifningar ofver 8 nya Svenfka

Dag-fjärilar , af C. Qvensel.

A. har under en refa fiftl. Sommar fam-

lat deffe nya Recriiter för Fauna Svecica,

under en refa i de nordligafte Svenlka Lap-
marker, utom N:o 1 och 8, den förre utur

Kgl. Secret. Pavkuls Mufaeum , den lenare

funnen vid Stockholm $ de åro ock alla i

Kopparftick bifogade. 1 ) Papilio Embla ;

2) P. Gefionj 3) P, Hilda \ 4) P. Norna 5

5) P. Frigga; 6) P. Freija 5 7 ) P* Fdla 5

8) P- Herta; alla deffe äro fcienriffce be/kref-

ne, på Tabell aftecknade, och åfven til en
del uptagne uti en i Upfala d. icDec. 1791

un-
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under Prof, Thunberg utgifven Difputation

fiftens Infefia Svecica P. lh

P. 28 r. Thermometrifke Anmärkningar huru
mycket varm Jorden var 1790, af Clas
BlERKANDER.

Thermometren nedfattes på norra fl"

dan från Byggningen i en Trägård i Mull-

jord, få at kulan ftod 10 tum ned i jorden.— Härjämte bifogas Mefeorologi/ke rön för

hela året och tiden når Orter blommade och
afföllo, Såden fåddes och mognade, m. m.

P. 293* Forfok at af de fldfla Laf-arter (JLi*

chenes) bereda Fdrg-flofter , fom fatta hö-

ga och vackra Fdrgor på Ylle och Silke
,

andra afdelningen, Lich. Imbricati, af J«

P. Westring, M. D.

Hår upgifves Rön på 11 Species, fom
gifvit ftark och vacker fårg, hvarpå, få val

fom alla förut upråknade, vårkelige prof åro

medfånde. — f Species hafva ingen flagfi

fårg gifvit.

P. 3o8« Sätt , at fortare dn hittih mSJeligt

varit, bota eller ätminftone förbättra Sta*

phyloma Cornea 9 af J* L. Odhelius.

Detta Rön har för affigt at upmunfra til

Staphylomers operation, jåmte det tjänliga A*

cida Mineralia utvårtes brukas, fom igenom
årfarenhet tilftyrkes, på det tiden åfven måt-

te vinnas.

C 4 P.
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P. 310. Rön, om en NjurJIens uttagande

,

efter en förut Jkedd bulning i Njuren och

veka ryggen, af Hekman Schutzercrantz.

Håndelfen timade hår i Stockholm år

1777 hos en Änkefru, 46 år gammal, be-

fkrifves omftåndeligen och bifogas afritning

på den uftagne och fil Kongl. Academien in-

lämnade ftenen.

P. 315, Scomber {Atun) och Echenels (Tro-

pica) hejkrefne af Bemgt'And. Euphras6n.

A. håller f<5re at denne hans Scomber,
fom befkrifves och afritas , år denfamma,
fom Löfling i defs Span/ka Refa, p. 102
nämner for Atun.

Echeneis hade fugit fig fafl: i en utka-

llad Brådlapp. Bagge be/knfvas och afritas.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i Stock*

holm, från början af April til flutet

af Sept. månader 1791.

April Barometren ikåligen jåmn, emel-

lan 25,91 d. 30 och 25,16 d. 10 och 21.

Therm. om morgonen endaft 1 gr. under O
d. 1, 2, 8 5 öfver vid 10 och 11 grader d*

20, 21, 23, 24, 2<H middagen högft 17
gr. d. 24*

—

Finden Vådan ifrån d. 10 med
dragning åt S och N. — tiorrjken d. 1, 4.— Snö
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— Snå d. 5, g. — Rdgn d. 9 , 15, 17,

19, 20 5 22, 26.

Al/7. ZW. nåflan högre, vid 25,99 d.

I en dag, d. 13 vid 25,13, eljeft ingen dag

under 25,23. — Therm» 2 dagar d. 5 och

6 vid O i morgonftunden och midd. 2 a 3

gr. öfver 0,eljeft högft 12 gr. d. 27 morgo^
nen och 17 mi dagen. — Vinden mera i O
med ömfefides dragning. — Sno d, 4, 5,

6, 9, IU — Rägn d. 2, 9, II, 17, 18,

29 (21, 23 med Å/ka) 29, 30. — Soljlrim*

mor d* 23*

Junius* Barom. jämnhög, lågft d. 10,

2^,18 5 hogft d. 5, 25,93. — Therm. öfver

O. 20 gr. morgonen d. 7, midd. 25 gr. —
Vinden måft N. med dragning åt O. och nå-

got V. r- Rdgn d. 10, II, 15, 20, 23
med Hagel, 25.

Få eller inga hår/kande fjukdomar, he-

ja detta Qvartal, utom någon Varfrofla och
Sporadice Koppor hos fattigt Folks Barn.

Julius» Bar. ånnu jåmn, dock något
Jågre; högtl 25,76 d. 22, lågft 25,09 d. 5',

— Therm. morg. högft 23 gr. d. 25 , midd.

27 gr. d. 22, 25. — Vinden mycket N. da
varmafte dagarne, för öfrigt ombytlig åt alla

fidor. — Rdgn d. 1, 2 med
o
Å/ka, 5, 7,

8 Å/ka, 9, 11, 2(5, 28 med Å/ka*

Auguflus* Éarotn. något högre
9

högft

26,08 d. 21, lågft 25,12 d. 30. —Therm.
morgonen 20 gr. d. 2, 3, midd* 26 gr. d.
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2» — Vinden måfl S. med dragning åt O.
och ibland V. — Rägn d* 1 , 3, 4, 5, 13,

14, 23, 2? , 26, 28, 3o.

September» Bar* öfver 26 d. 10, II
,

2^, 26, lågft d. 18, 2<>,oo. — Therm* mor.
gonen högft 17 gr. d. 14; middagen 21 gr*

d. 75 20 gr. d. 8, 12, 13. — Vinden måft

N. med mellanfkåf åt alla (idor* — Rägn
d. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 23 med Hagel. —

•

Norr/ken d. 11, 24, 28, 3°*

Åfven detta fjarndels år litet fjukligt,

Koppor hos Barn blefvo mer dödande, Kik-

hofta , Scarlatina, Angina och Magplågor
med Diarrhce hos några

3
i allmänhet mycket

båifofamt#

Födde och döde i Stockholm år 1790*

Födde:
Goflar ------ 1 124
Flickor - - - - - -1100

Tifammans 2224

Af defla voro:

Goflar åkta - - - * - 817
oåkta - - - 307

1 124
Flic
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Flickor åkta - - 791
• oåkta - - - - 309

I ICO
Tilfammans 2224

Döde:
Mankön - 21^1
Qvinkön - I880

Tilfammans 4031:

Af dem voro:

Af Mankön Barn til och med 10 år - 621
Ogifte öfver 10 år - - 787
Gifte - - - - 743

»—^~ i

2151
Af Qvinkön Barn til och med 10 år ^64

Ogifta öfver 10 år - - 622
Gifta ... - 694

1380
" Tilfammans 40^1

Vidare anmårkes: at Barn ionom för-

fta året döde voro: Gåffar 303, Flickor 323,
tilfammans 686. — Gammalt Folk 80 år och
dåröfver: Mankön 13, Qvinkön ft« — 90
år och dåröfver: Mankön 3, Qvinkön 17.

De fjukdomar fom fått Jkuld för måfla

antalet döde , åro : Hetfig Feber 639. -—

Bröft-feber 240. — Slag och Brådöd 8

1

1.

— Lungfot och tårande fjukdom f48«
—

Vattufot 228* — Koppor 115. — Barcsbörd

36. — Olycks-håndelfer 49 och däribland

drunk-
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drunknade 29. — Sjelfmördare 8. — Vigde

622 par.

Väderlek och gängbara Sjukdomar i Stock-

holm, Månademe OBober, November
och December 1791.

Oclober* Barometern jåmn, undantagan-

de d. 21, 22 och 23 , då han föll til 24,79
och d. 29 då han fteg til 26,18* — Ther-

mometren hela^månadcn öfver O., högft den

12 morg. 16 och midd. 17 gr., men d. 26
och 29 föll han til 2 och 3 gr. under impr-
gonft.ioden. — Vinden hufvudfakeligen O.

,

med ömfefides dragning. — Rdgn d* 7, 14,

t<f, J8, 20, 23, '31. — Snöblandac Rdgn
å* 17, 24. — Norrjken d. I.

November^ Bar* något lågre, h£gft d.

24, 25,88, tégft d. 29,24,41- — T£*ra.
ånnu måft åfver O., hågft d. 12, IO gr.,

Jåglt d. 7, 10 gr. under. —» Vinden nu me-
ra i V. med Jidodragningar ömfom. — ähJ

d. 6, 7? 20, 2t , 28, 29,' 30. — Rdgn d*

j6, 22, 24, 25, 26. — Norr/ken d* 19.— SolJIrimmor d. 11.

December*
, Bar» nåftan lågre, få atden

endaft en dag d. 18 var 25,92, men eljeft

mift under 25,00, lågft d. 9, 24,57. —
Therm, geck mera under O*, få at Clara.

fjär-
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färden tilfrös den 6 och Riddarefjården den

13, lågft d. 22, io gr. om morg. — r/«-

*ferc mycket Jugn och däremellan N.' och ora-

bytelig. — Mycken Sno föll d« i, 4, f,

8) 9? II j J4i *9> 2 3 ocl1 anda til måna-

dens Hut dageligen. — Rdgn d. 3, 1^.— Norrjken den 17,

Koppor voro myckef allmänna och hos

många rått fvåra. Skarlakans-feber med An-

gina åfvenledes, ehuru ofta ivår at igenkänna.

Utdrag af KongL Co/legii Mediet Proto*.

coll, Mllit följande dagar år 1792.

Den 6:te Februarif*

S. D. Företrådde efter fkedd anmälan,

den nyligen ifrån Utrikes Orter hit ankomne
Oculiften Joseph Raineri, och fedan han up-
vift åtfkillige betyga om defs ågande /kickelig-

het, fårdeles uti' Ogon-fjukdomars botande,
anhölt Raineri om Kongl. Collegfi tillåtelfe,

at uti denna del . af Läkare -Vetenskapen få

hårftådes obehindrat utöfva defs förvårfvade

kunfkap, erbjudandes (ig, at i håndelfe af

bifall, vilja uti ögonfjukdomars curerande,

utan något arfvode, de fattige biträda, hvar-

om han, efter Collegii hårutinnan lämnade bi-

fall,
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fall, förmålte (ig vara finnad, at fådant i

Tidningarne låta kundgöra*

Som Kongl. Collegium anfåg nödigt, af,

innan något utlåtande håruti kunde medde-
las, förft låta inhämta närmare kun/kap af de
flere utaf Raineri på åtfkillige utlånd/ka Språk
företedde bevis , i hvilket affeende de til

Herr AfTefTor Odhelius nu aflåmnades; få

filfades Raineri, at nåftkommande Torsdag
den 9:de i denne månad upkomma , då Kgl.

Collegium ville ytterligare taga defs anhållan

uti öfvervågande. Aftrådde»

Den Q:de Februarii*

S. D. I anledning af Kgl. Colegii an-

modan, hvarom Protocollet for den 6:te i

denne månad utvifar, aflåmnade AffefTor O-
dhelius (it utlåtande, rörande de af Oculi-

flen Raineri ingifne Betyg, och var detta

yttrande af följande innehåll:
.

"Oculiften Herr Joseph Raineri har-
5> flammar, enligt fine medförde bevis från
3, Roveredo på Italien/ka grånfen, dar hans
oy Fader af famma namn år Sfads-Chirurgus.

" Han har Diplom fom Hertiglig MekJenbur-
3> gi(k Oculift. — I Berlin år han blefven

"examinerad i Ofver- Collegium Medicum,
*' och har fedan fått tilftånd, at i deras Ho-
spital, under Mnne utnåmde Commiffariers

?
, tilfyo, få vifa fia Jkicklighet. — I Magde-

V burS
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5 ' burg har han fedan opererat, och medför
P bevis om lycklig utgång* — I Hamburg
M har han fådt en Guld-Medaille för fin fjånft

"emot fattiga, af en dar varande Societet.—
3 ' Från Köpenhamn har han inga bevis, ehu-
35 ru i våra Tidningar han därifrån låtit infö-

" ra at Profeffor Raineri (kulle öfver Göthe-
55 borg komma til Stockholm. Från Göthe-
H borg medför han Afleffor Dubbs intygan-
33 de om lycklige operatiooer. 33

" Mitt tilftyrkande blir: At följa Öfver-
33 Collegii i Berlin Exempel; utnämna tvån-
33 ne Deputerade under hvilkas tilfyn han på
33 Lazarettet hårftädes må vifa fin (kicklighet
3

' och förbjuda honom, fåfom i Eerlin fkedt
33 år , fålja Medicamenter, dem han, efter
33 Recept, bör från Apothequen förefkritoa. "

Odhelius.

Efter uplåfandet håraf biföll Kgl. Colle-

gium i få måtto detta Herr AffefTor Odhelii
tilftyrkande, det /kulle Raineri uti Herrar
Affeflbrerne Ojdhelii och Schulzenheims när-

varo å Kongl. Lazarettet i morgon vifa fin

/kicklighet uti Starr- Operation , och fedarr

deffe Deputerade Ledamöter häröfver in-

kommit med berättelfe, förklarade Kongl.
Collegium (ig ytterligare vilja utlåta öfver

Raineri gjorde anhållan, om hvilket alt Rai-
neri, fom äfven nu upkommit, mundteligen
underrättades, afvenfora Medicamenters för-

säljande af egne Compofitioner efter Media-
la al-
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nal-Ordningarnes fSre/krift , icke vore Rai-
neri tillåtit, utan borde defamma ifrån Apo»
thequen afhåmtas» v

Oculiften Raineri, fom utfåfte tig, at

detta Kgf. Cojlegii be/lut fullgöra, aftiådde.

Den 13' de Fcbruarii*

Sk D. Uplåfte Herr Affeffor Odhelius
defs fkrifteliga beråttelfe om den Starr-Ope-

ration Oculiften Raimeri hade den 12 dårpå
följande på Kgl. Lazarettet förrättat, och var

Jamma beråttelfe af följande innehåll

:

M Hertiglige Meklenburgifke Oculiften
" Raineri gjorde en Starr Operation på KgU
9} Lazarettet, Söndagen d. 12 Februari i, uti
35 Harr Genera l-Direcluren, m. rn. af Acrels,
55 min och Affeffor Schulzenheims närvaro,
55 efter nu varande bruk af Extratlion med
* 5 Richter/ke Knifvar, och et på vånftra Pek-
53 fingret fatt fixerande Inftrumentj han bruk-
99 te en elevator palpebrae af Silfver, fåilad i

3; en Silfver-kjed , och tycktes använda myc-
** ken förfigtigher, at ej Jkada Iris och få god
3'incifion. — Efteråt applicerade han en Cy-
35 ftitome och hade en Cueillerette til hands
* ? at underhjelpa Lentis utgång, jemkade åf-

"ven kanten på incifionen til flut. — Ope-
*> raiion geck något långfamt, och tycktes
w fatiguera ögat* — Förbandet efteråt fkedde
?>med ea torr Comprefs, Regimen Aotiphlo-
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3> gifticum recommenderades. ~ Jag kan få*

" ledes för min del ej vid hans Operations*

"fått hafva något at påminna. n

Odhelius.

I anledning håraf tog Kongl. Collegium

Raineri den 6 i denne månad gjorde anhål-

lan uti öfvervågande, och beilutade : At fom

den hit ii! Staden nyligen ankomne Hertig-

liga Meklenburgifke Oculiften Joseph Rai-

pjeri upvift åtfkiliige hedrande betyg om defs

/kickehghet uti Ögon - fjukdomars botande,

famt därefter åfven hårftådes ådagalagt fär-

dighet uti en honom, uti någre KongU Col-

jegii Herrar Ledamöters närvaro , updragen

Starr-Operations förrättande; altfå fant Kongj.

Collegium godt, at bifalla Raineri gjorde

anhållan , det må han obehindrat uti ögon-

fjukdomars botande hårftådes utöfva defs

förvårfvade kunftap och fkickelighet, hvarvid

Raineri, efter tit gjorde årbjudande, icke

bör undgå, at utan fårfkilt betalning gå i

defle delar de fattiga , fom fig defs vård kun-

na anförtro, tilhanda, åfven fom Rainer!

(kulle underrättas, at Medicarnenters förfål-

jande af egne Compofitioner, voro efter Me-
dicinal-Författningarnes Före/krift icke tillå-

tit, utan böra Låke-medlen enligt Recepter,

ifrån Apothequen afhåmtas.

XI.ftN.-04. D Dm
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Den J2:te Martti.

S. D. Som uti Tidningen Dagligt Al-

lehanda för i dag blifvit infördt, få vål Ut-

drag af Dagboken hållen å Kgh Laz, öfver

den Starr-Operation Mekl. Oculiften Rainer*
därftädes uti tilförordnade Herrar Ledamö-
ters närvaro, nyligen /kall hafva förrättadt,

iom ock en af bemälte Raineri infatt under-

rättel/e, det han årnade med förfta härifrån

afrefaj få anförde Herr Afleflbr Odhelius,
hvilken vid förrberörde operation åfven va-

lit närvarande, fig hafva om utgången dår-

af upfatt följande /krifteliga berrättelfe:

>> Sedan Oculiften Raineri i Tidningar-
99 ne anmält, at han nu fnart refer härifrån,

m bör jag til Protocollet berätta utgåpgen af

"den Starr-Operation han på Collegii befall-

99 ning förrättade på Kongl. Lazarettet* Han
"befökte Patienten flere gångor, och den

"/köttes methodo Antiphlogiftica af mig ef-

33 ter och med hans famråd. Ingen /lags in-

flammation plågade ögat, fom tycktes Jof-

" va all lycklig utgång, men tfnder Raineri
33 närvaro den 28 Februarii, då vi bägge e-

"xaminerade Patienten, förklarade han /ig

''icke fe på det vänftra ögat, fade lig ej

"heller genaft efter operation fådt få flark

"lysning därpå, fom på det högra. Då vi

" bägge därpå noga vi/iterade bagge ögonen*

"be/kaflenhet, fans det högra klart, dock

»fa-
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**fade patienten, at fynen var nog fvag, men
"det vånftra grumligt och Adnata ganfka Ii-

" tet röd» — Med hans famtycke bruktes et

"fördelande ögon -vatten $ fu åningom aftog

"grumletj den 7 Martii då Patientens Sock-
" neboer, fofn lämnat honom til Lazarettet
*' återkommo och begårte få honom hem med
'Mig , var vånftra ögat i få måtto förbättrat,

" at Camera Anterior var klar, men pupillen

" oklar. Patienten feck med (Ig tjånlfgt

''ögonvatten och framtiden fkall vifa> om
"och huru vida fynen upklarnar på det ö-

"gat. — Jag tror at Raineri, fom för öf-

" rigt vid operationen upförde fig mycket
" förfigtigt , dock däruti hade gjordt båttre

"om han noga ranfakat pupillen, fedan Lens
55 opaca var uttagen, om han qvarlåmnat något

"af humor Morgagni 5 åtminftone gör jag al*

"tid få. Denna ögats oklarhet förklarade R AI*

"neri fjelf för et Hypopyon.

"

J. L. OdhelIUs.
Kongl. Cöllepium beflutade at detta alt

(kulle uti Protocoiiet intagas, och tjäna til

råttelfe, i håndelle Rainéri, innan defs af*

refa fker, åftundade i denna omftåndighet

något utlåtande.

Den l<):de Martii.

S> D. Anmålre Secreteraren Do&orRfiF-
telius, det hade Boktryckaren Zetterberg

D 2 til



52 # ) o ( #
(il honom aflåmnat et tryckt ark, rörande en
beråttelfe, den Oculiften Raineri låtit opiat-

ta, om dels förrättning vid en Starr-Opera-

tion å Kongl. Lazarettet, hvaröfver Zetter-
berg begårte Collegii fårikilte yttrande. Och
fom denna beråttelfe fans vid genomlåfandet

innehålla åt/killigt , fom icke var öfverens-

ftåmmande med råtta förloppet af hvad fom
förefallit uti Kongl, Collegio, få tilfades Se-

creteraren Do&or Reftelius, at låmna hårom
Boktryckaren Zetterberg underråttelfe.

Ar och dagar fom förr /krifvit ftår.

Efter Befallning

A. Birger Kiellman.

Under förledne år 179T , hafva vid ået

under Hans Kgl. Maj:ts Nådigfte Proteåion

varande och af Samhället Pro Patria vårdade

Barnfångshufet Pro Patria, belågit å Norr-

malm och ftora Badftugugatan, 94 Barnafö-

derfkor blifvit emotagne, förlöfte och fkötte:

Af hvilka 69 uti de allmanne Rummen på
Inrättningens bekoftnad, njutit fri /kötfel och
förplågning, men de öirige 25 emot en bil-

Jig afgift, uti fårflsilte Rum, okande med al-

Ja möjeliga beqvämligheter förledde. Frifke

å*ro alla deffe perfoner utgångne, utom 2:ne

hvilka af [år/kilt åkomne fjuk domar, några

da-
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dagar efter förloflhingen afledo. Af de fram-

födde 96 Barnen, hafva 47 varit GofTar, 49
Flickor, ^ dödfödde och fåledes 91 döpte,

hvilka til upfoftran och underhåll befordrade

blifvit, utom någre, för hvilka deras Föräl-

drar fjelfve förforg dragit.

Stockholm den 28 April 1792.

A. F. WEDENBEKGf

En Piga hos en Garfvare har i Staden,

geck förleden höftas, i början af Otfober

tnånad, en afton utför gården, och fteg uti

mörkret med ena foten mifle uti et af de
nedgTafne Karen , hvars kimmar forn voro

fplitrade Qch flående öfver jordytan, träffade

i fallet Vulva. Med ena benet ned uti Ka-
ret och ået andra tillika med kroppen uppa
jorden, fans hon en ftund därefter, afdånad

liggande i blod, famt upbars uti detta til-

flånd. Defs Husbonde-folk /kickade ftraxt

på flere (Vallen efter Läkare och träffade förd

Herr AfTeffor Odhelius, fora vid min fedna-

re ankomft, hade med fvamp, upftoppad i

vagina uteri, redan hämmat den ftarka blöd-

ningen och aftvättat de med blod öfverhölj-

de yttre delarne, famt applicerat kalla om-
(lager af Ättika och vatten öfver regio pubis*

Men fom blödningen recidiverade och i fyn-

nerhet ftrömvis flöt , då inre förbandet öp-

D 3 na-
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nades får Urinens /lappande, (a R&ts at dea

kom från Urjn-Blåfan , hvarför (vampen, fom
i vagina var upftoppad, uttogs och endaft

ytre öpningen af uretren tiltåptes. Lavements

och lindriga Laxantm gäfvos efter behof,

Cremor Tartari med vatten uploft gafs at

dricka, och de yttre kalla omflagen förnya-

des fiere gångor på dagen 3 men det oaktat

(lörtade lefrnd blod med urin i tvånne da-

gars tid» Magen var något fpånd, fom til-

(krefs den ftarka ftöten, blodflödet aftog fmä-

ningom
, på 4:de dygnet var pulfen något

tåt och den fjuke fpottade blod , hvarföre å*

dren åpnades, fom gjorde god värkan. Ek
ter 14 dagar började hon fitta uppe, famt

efter hand hålla fig ifrån Sången, få at hon
omkring 3 veckor kunde förråtta låtta fyllor

jnnom hufet , utan vidare elaka Symptomer,
Denna blödning kom fåkerligen från venöfa

kårii innom urinblåfan, fom genom ikaknin*

gen af floten gåfvo blod, och blir icke o-

våntad, då fä fenfible delar lida 5 men fom
iåSlfynt bör anmärkas at denne piga i början

af Martii månad i år födde et fullvuxit fo*

fler, och hvar hon fåledes, då fkadan fked*

de, uti tredje månaden af fin groffeffe,

Stockholm den 25 Martii 1792.

Fkedr. Fröberger.

Und, Chir. vid Kgl, Lazarettef.

Em*
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Embets-Beråttelfe af Prov. Medicus i Ska-

ra Lars Brandelivs.

Det år ej mindre af aktning för Kongl.

Coll. ån åtlydnad af den Embets-Inftru&ion

jag haft til efterföljd under min tjånfte-tid,

fåiom Vicar. Med. Prov. hår i Lånet, fom
jag föra&låtes inberåtta hvad under den tiden

förefallit at anmärka, rörande fjukdomar och

deras förhållande i Orten.

Inga Epidemier, fom varit mycket dö-»

dande, hafva vifat fig, utom Carlscrona-Fe-

bern , fom Krigs-folket förde hit. Denna
fjukdom förhåller Hg bland Allmogen i det

nårraafte fom en Synocbus putrida, går man-
grant öfver det Hufet, där den kommer in,

de ftarkaöe och frodigafte åfventyra måft.

Åderlåtning år ingen refource, ikada at den

år få gouterad hos Allmogen och Jker utan

urfldllning. Nu år fjukdomen mindre både
allmän och maligne. Emetica ex Tärt. An-
tim. Alk. Am. Acet. Mixt. Diat. och infu-

fion på fläder och Millef. blandad med Ho-
ning och Ättika, har varit, jämte flere me-
del jag vanligaft före/krifvit och funnit bå-

da värkan af.

Koppor och Kikhofta, fom vanligt åro

denna Landsortens Påft, har nu på et \ år

varit fållfynte, Koppympningen bland Allmo-
gen kommer aldrig i bruk, til otrolig Ikada

för folk-ökningen. Bland förnämare och

D 4 Stånds*
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Stånds • perfoner år den allmänt vedertagen.

Jag inoculerade nio fiftledne Höft, alia med
god framgång, Jikafå Regements-Fåltfkåren

Herr AfF. Odhelius et flörre anta!, men hvil-»

ken /om måft och hela året igenom , öfva^

denna Iconften, år en gammal Klockare

Thengberg i Lava, fom på en tid af
e
några

ech 20 år inocuierat ftere ioootde. År all-

månt accredilerad Kopp-ympare, förtjänar

ået ock,

Brånnevins-fupande hos Allmogen hår i

Orten år i et bedröfvehgt tiitagande, mera

ån på något annat ftålle och fkail nödvändigt

i betydlig måtto förfvaga landet och folket

,

fom år nog dåligt förut, om det fortfar en

§ Mansålder i famma mån fom det nu bör-

jat* 4 Perfoner, endaft i det diftritfet af

Lånet fom hört til min befattning, hafva för-

Jedit år i fylleri omkommit under flagsmäl

,

eljeft intet mord eller våldsvårkan afhördt,

fom ej Brånvin gifvit anledning til. Ung-
dom , tjånfte-folk och den arbetande hopen

få fnart en oöfvervinnerlig fmak för fupa och

på alla Gåftgifvare-ftållen och Krogar fer man
intet annat ån fuli Allmoge. Huru mycket

detta (kall förfvaga Generation och hvad mång-
falldige Chronifke fjukdomar bland menighe-
ten det grundiågger, behöfver jag få myc-
ket mindre nåmna, fom Kongl. Coll. uplyft

finner det båttre ån jag.
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Den Veneriflsa fmittan blir ået fom var-

kar til eländets fullkomnande och Folkho-

pens måfta fördärf och olyckligt vis år det-

ta onda mycket allmänt i viffa Socknar.

Plante-Zkolan för detta fröet år intet få

mycket at tillkrifva Krigs-folket och knng-

itrykande pack på Landsbygden, fom mnm
trodt, uran faft mer SilLfifket. Endaft frän

denna Province utvandrar til Bohusläns Skar-

gården 2 til 3oco Menoiffcor, Qvinfolk och

Karlar, då fTfket begynner. Detta ar intet

det ordenteiig?fte fållfkap och båfta folket,

det beftår til ftörre delen af inhyfes, gär-

ningsman och lösdrifvarej deffe åro under

fin borfovarelfe utan Styresmän, utan or ning

och lefva, få til fågandes, endaft af Bränne-

vin och Sill och medföra många af dem Ve-
neriik fmitta til hemorten, lika fä' Silfkörare.

18 til 2o,oco Tunnor Sill fraktas årligen af

Skaraborgs Låns Invånare från Ståderne GÖ-
theborg och Uddevalla til norra Orterne och
Bergslagen. Det folket fom fyflofätter fig

härmed, bli offa fmittade på fina refor, fö-

ra fmittan med fig hem, fortplanta den både

på Huftrur och husfolk, hvarpå jag hnf* ^ån-
ga exempel 5 man finner äfven, at de Sock-

nar fom mäft fyflofåtta (ig med denna hand-

tering, äro mäid angripne af fjukdomen, de

andre mindre. -

Jag behöfver intet nämna huru litet de

provicioneiie inrättningar värkat emot det-

D 5 ta



58 #)o(#
ta ot>das utfpridande i Lånet. Intet Lazaretj

ingen duglig författning. Prof. Hernquists
Curhus för Veneriik fjuka , år kan banda en
berömlig anftalt, efter den år välment, men
ojåmpelig til fin inrättning och otiJråckeiig til

fit ändamål, låter litet i proje#, men omö-
jelig i utöfningen. Nu år vanligafte praxis

rr»ed Venerifk fjukdom hos Allmogen hår;

den fjuke adrefTerar (ig til någon Klockare,

fom varit af Prof. Hernquists Elever, får

före/krift til Apothequet på en Boutejlle Mix-

tur och något Mercurial-Piller, tager in det,

känner lig båttre i halfen, mifter nattvärken,

tror (ig vara frifk då han knapt år det til

hälften, efter någon tid återkommer fjukdo-

men , ofta mafquerad och under okänd form,

bedrager både Läkaren och den fjuka, men
emedlertid fmittar*

En enda Bama-mörderfka har i Diftri»

£tet exifterat detta år, fom barbari/kt mör-

dat och å lönn lagt fit Fofter, eljeft många
oåkta uppenbara Barnaföder/kor i proportion

mot förr, ungefärligen i förhållande härom-

kring för närvarande fom 5 til 42 på Landet

och 6 til 37 i Ståderne*

Hvad fom år bedröfligaft och aldrig nog

at beklaga på månfklighetens vagnar, år det,

at rninfta delen af oåkta barn bli til lifs,

hvilket händer dåraf, at Mödrarne, då de

/kola få Barn, lätta fig i en-rum, ofta afli-

des i en Backfiuga, kunna där ock i den
be«
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belägenhet de åro, ingen ting förtjäna, fak-

na följakteligen fin utkomft, ledfna vid fit

fofter och för at fnart få tjenft igen eller bli

gifte, låta fit Barn med flit omkomma af

hunger och vanikötfeU Af en fådan håndel-

fe har jag haft updagat exempel vid en un-

derfökning och befigtnig, fom at mifstanka

på dylikt förfarande med et barn, bief mig

af Lacdshöfdinge-Embetet anbefalt hålla.

Apothequen i Lånet åro i få godt (tand

de kunna hållas, det vil fåga paflable. Når
et Apotheque fl*a!l finnas i hvar Småftad

,

2:ne i Skara och flere Socken-Apotheque på
Landet; når de flåftef hela Rörtlfe-cap»tal

roullerar på 2 högft 300 Riksdaler fppcie,

för Medicamenter på et helt år, år d^t l.ltt

at finna hurudana de kunna vara. Apjthe-

karnes förnåmfta och måtta yrke år Brånne-

vins-fårfåljningen och det enda hvarå de iou-

tinera; hade de intet det, och kan hånda
någon liten annan bihandel, vore det vift o-

möjeligt hålla Apotheque i Falköping, Sköf.

de och flereftådes. Jag vil inte* nåmrm at

förmögnare Folk och Ståndsperfo^er vanligaft

håmta från Götheborg eller Uddevalla fina

Hus-provifianer af Medicamenter och jåmvåi

dela med fig åt Allmogen, hvilket ock i fin)

mån värka til Apothekens facfåmring*

Sam*
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Sammandrag af Berättelferne om Sjuh

antalet, m. m> i Province-Lazaretter*

nc 9 år 1791*

Södertelje 93
Linköping • 82
Wexiö - 106
Cbriftianftad - 33
Götheborg l?4
Borås 86
Wefterås 73
Upfala 49
Hernöfand . 26
Wafa • 3?
Tavaftehus • 32
Wishy - • 40
Nyköping - • 37
Jönköping 81
Calmar • 89
Lund • 34
Wenersborg 22
Örebro - - « 53
Fahlun • 53
Gefle 56
Umeå • 44
Uleåborg 2?
Åbo - - - - - 89

m {>ummil 1392

Af
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Af deffe åro: Friflke utgångne

— _ — Fårbåttrade

— — — Obotelige— — — Döde
,— — — Qvare vid arets flut

Summa 1392
Ibland deffe Sjukas antal voro 712 an*

grepne af Venerifk fmitta, och af hela anfakt

år nvar 24:de död. Et bevis at de måfta

fjuka haft Chroniike och för Jifvet icke far-

lige fjuUdoraar.

• 9U
m 102
" 44

m
-»s

/lut - 204

Tentamen vitiis Auditus Medendl eet*

år en märkvärdig afhandling, fom Hof-Me.
dicus i Luneburg Dr. Lentin, nyligen in-

fånt til K, Vet» Societeten i Göttingen. A.

räknar den i Labyrinthen befmtlige våt/kan

(Aqvula Acuftica Cotunnt) fåfom et af de
förnåmfta ftållen där döfhet tager tit urfprung

och har, dels genom Mercurial-falfvor , fiyck-

tige Spiritus och Oljor, dels genom epifpa-

ftica på bakdelen af hufvudet och åderlåt-

ning på Carotis, lindrat och hulpit många
hörliens fvårigheter. Elektricitet har ock hul-

pit många. Med lika upmärkfamhet anfes

Tuba Eufiachiana ; det kommer fåledes myc-
ket an på at håfva defs förhoppningar med

gurg-
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gurgling och infprutning* Jassers methöde

vid ProcefTus Maftoideus hålles icke för fåker*

(Gött. Anz. 1792 ft. 850

En Accoucheur ådrog fig Veneri/k fmit*

ta genom en Qvinnas fÖrloffende; Körtlarne

under axelen på högra handen och i bagge

ljum/karne fvålde och värkte med en ftark

vårk ini högra underiifvet, hvarpå följde ert

Rortelfvulnad nerpå ikenbenet. Patienten tog

för och eftermiddagen 10 gran af et Pulver,

fom gjordes af Hydrargyrus vivus , fom refs

med dubbel myckenhet Socker 5 härmed fort-

fors i 14 dagar, hvarefter vårk och fpånnin-

gar anfenligen min/kades. En månad vidare

togs famma medel 2 gångör, fedan en gång

om dagen och fift en gång hvarannan dag,

hvarefter a!!a åkommor voro förfvundne»

Tvä år åro förledne uran den minfta vidare

känning af det onda*

(New London Med* Journal, T. II p* 218»)

Binnihmajk har gådt bort til hela 3 a

4 alnar efter en dofis Flores Sulphuris af i \
uns tages på en gång.

Anmärkning :

Se detfamma beftyrkt i denna Skrift, T*
h P* 32, famt T. IX. p. 365.

Bly



# ) o ( # 6j

Bly praecipiterasmedfvart fårg uti Ikåm-

da Viner, genom Liqvor Probatorufj men
fom Jårn likaledes därigenom prsecipiteras

,

och Jårn ej kan anfes farligt för Menni/korg

hålfa, har man varit betånkt på medel fom
endaft utvifar når Bly eller andra /kadehga

ting åro aplöfte i Vin.

Följande Liqvor /kall icke prarcipitera

Jårn, utan Bly och Koppar /kola dårmed
fålla* : lika delar Öfterikal och Svafvel , fint

pulveriferade, låggas i en degel, hvilken fat-

tes i en dragugn och hålles dår 15 minuter

Under hvit glödgning
i

Ma/Tan pulveriferas

,

fedan hon fvalnat och förvaras i tåpt Glas,

Af detta Pulver tages 12ö gran och af Cre-

mor Tartari I8o gtan, låggas i en ilark

Bouteille, kokas med päfylt vatten I timme
och fedan affvalas $ man /käkar ofta om Bou-

teillen fom hålles vål korkad. Efter några

timmar afhålles den klara Liqueuren, fom
förvaras i fmå Uns-rla/kor, i hvardera af

hvilka 20 droppar Acidum Salis åro drupne^

De/Te tappas med Korkar, fom åro med
vax och terpentin gjorde tåta.

En del af denna Liqueur, blandad til

3 delar af ået Vin fom man mifftånker in-

nehålla /kadelige Metaller, ger et fvart pra>

cipitat, om minfta fmula Bly, Koppar, m.
m. , år dåri uplöft. Men icke uptåckes Jun
på det fåttet, utan fedan praecipitatet fatt Mg
och man afhåller det klara , få praecjpiteras

Jår-
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Järnet f6r fig fjelft, med fvart fårg, om Sal

Tartari lågges i det klara.

(ibidem p* 86.)

James Pulver fom ånnu hålles f6r en

flor hemlighet, beredas, efter Dr. Pearsons
granfkning på följande fått: man calcinerar

tiilammans Bena/ka och Antimonium , och

Jballer ledan denna blandning i hvit glödgning,

hvarigenom en compofition blifve*-, fom be*

fiär af Calx Antimomi och Calx Phosphorata

och har famma Chemifke egenskaper med
James Pulver.

(Ibidem p* in.)
En Man fom var angrepen af Bydro*

phobie, feck af mifftag dricka Vinättika och

blef botad. Man har fedan i Padua förfökt

at gifva et qvarfer i fånder om morgon, mid-

dag och mot afton med lycklig framgång.

(Ibidem p« 113.)

Kgl Vet. Academiens Nya Handlingar^

T. XUly I7<)2 7 i:Jla Qvartalet.

P. 3* Inledning til kunfkapen om Mafkha*
ken i allmänhet, af A. Modeer.

Hår menas endaft Vermes och deffe in-

delas i 2 Hufvud-Claffer : Nakne och Betacka

te; de förre åter afdelas i) DSlgde', 2) Ö-

dilgäei de lenare 3) Ovindade Skalkräk ', 4)
Stod**
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Snäckor} <0 Mufflor} 6) Fdxtliknande Majk»

kräk. — Uti ii §. afhandlas fedan Hiftorieo

om defTa Djurs kännedom.

P. 29* Tvänne Japanjke Fijkar , bejkrefnt af
C. P. Thunberg.

Deffe åro Callionymus Japonicus och *$/«

/«rw.r Maculatuf) bagge tillika afritade, T\
I. f. 1 , 2.

*•

P. 3$< Bejkr/fning på et nytt ÖrtJldgte ifrån

Wefiind/en; kallat H/fingera , af CARL L.

Hellenius^
Denna Ort föm H. D. Svartz hemfart*

afritas T. II, och befkrifves omftåndeligen*

Hörer til Ditxca Polyandria , eller efter det

förbättrade fyftemet tiJ Polyandria digynia»

Wåxer på högfta bergen i Jamaica.

Kgl. Vet Academiens Nya Handlingar>

J792, andra Qvartalet.

P4 g 1. Inledning til hunjkapcn om Mflfk-krd*

ken. (Fortf. från förra Qvartalet*)

Hår förekommer förfta Claflen, ellef

Dålgde: det åro de få kallade Infufion$-Krl«

ken 5 deffe befkrifvas til fin art och Hiftoria

i 22 §.

X/.B.Njof. £ A
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P. 11^. FSrfSk med Molybdana och med Re*

duBion af defs Jord, af Peter Jacob
Hjelm. (Sjunde fortf.)

Hår be/kriives defs förhållande: a) med
Silfverkalk , b) med Qvickfilfverkalk , c) med
Kopparkalk, d) med Järnkalk, e) med Ten-
kalk, /) med Blykalk, g) med Vifmutkalk,

h) med Zink- kalk, /) med Arfenik-kalk.

Härefter förekommer förhållandet af Molyb-
daen-kalken: i) med Silfverkalk. 2) Qvick-

filfverkalk, 3) Kopparkalk* 4) Jårnkalk.

O Tenkalk. 6) Bly kalk. 7) Vifmutkalk.

g) Manganefiikalk. 9) Zink-kalk. 10) Ar-

fenik-kalk.

Och härmed flutas nu Hiftorien om den-

na halfmetal , hvilken Author på få mång-
faldiga fått gran/kat och underfökt, och hvar-

afVfå väl Natural-hiftorien vunnit uplysning

,

(om allmänna lefvernet kan draga nytta.

P. 141. Åijkillige förut okände Fifkar af
Abborre-fldgtet , bejkrefne af C* P. Thun-
berg.

Hår förekomma två /lag- Perca fexlinea*

ta och P. pifia, bagge afritade T. V.

P. 144. Ochroma, Nytt Örtefldgte, befkrifvit

af O. Swartz.
Et i Weftindien växande Träd, Ilagt

med Bomulls-träden, afritas T. VI* Defs
Hiftoria kommer förft och fedan fcientifika

be&rifningen.

P.
I
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P. 153. Berdttelfe om Amalgamations inrätt*

ningen vid Adelfors Guldvärk , 0/ S* G.

Hermelin.

Genom detta lått, fom leder fin uprin-

nelfe från Kejferl. Bergs- Rådet von Born,
vinnes nu mera Guld med mindre koftnad,

hvartil bidrager en lycklig förbittring i de

nödige Arbetskårilen , emot hvad utomlands

brukas, fom blirvit vårkftilt af Guld-vårkets

föreftåndare Hr» Anders Swab*

Våderlek och gängbara Sjukdomar i Stock-

holm Jamiarius, Fcbruarius och Mar*
tiusy Apr. y

Maji och Junius 1792.

Januarius var Barometren mera vid o»

ftadigt ån jåmt, lågft d. 19, 24,83, högft

d, 4 r 25,63* -*» Thermometrcn vid O* d, i,

2, 17, 18, I9> 27, 31, lägft d. 14, 23
gr. under. — Vinicn mycket ombytelig, N#
och V. — Sno d. 1, 2, 3, 7, 10, 16,

17, 19 j 21, 26, 27, 29, 30. — Rdgn
d, 6, 31.

Februarius var Barometren mer ojämn

,

Jågft d. 4, 24,70, högft d. 17, 26,06. —
Thermomeiren öfver O. d. 1, 2, 3 til 3 gr.

under O. iågft d, 17, 1? gr. — Vinden mitt

N. med dragning mer åt O. ån W* — Snå
d. il, 12, 13, 15, 21 , 22, 23. — Rdgn

E 2 d.
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d. i, 2, 3- — Norr/ken d.

f.j 14, 16,
17, 24, 26, 28- — Väderfol d. 9*

Martius var Barometten mera ftadig,

lågft d. 15, 25,15, högft d. i, 25,89- —
Thermometren vid O. d. 18 , 20, 21 5 öfver

O. d. 19, 22, 25,31 incU högft d. 26, 4
gr. — Under lågft d. 7, 89 9> 25 , 22,
20 gr. — Vinden i förftone N. men fedan

S. — Sno d. 3, 4, 5, 13. — Rdgn d. 25,— Norrjken ej. 12, 30.
Sjukdomarna voro icke allminne. Kop-

por hår och dar 5 Scarlatina likafå, ehuru en
Angina fom var mer ån vanligen gångfe

,

fållan var utan henne. Mot Våren tycktea

Intermittente Febrar mera yppas.

April var Barometren tåmmeligen ftadig,

Jågft d. 6, 25,20, högft d. 14, 25,86. —
Thermometren måfta tiden öfver O., lågft un-

der d* 20, 6 gr., högft öfver d. 28, 20 gr.

— Vinden ombytte emellan N. och S. —
Snö d. 17, 18, 19, 20. — Rdgn d. 25-

Maji var Barometren mer oftadig, lågft

d« 3j 24,88, högft d. 6. 25,85. — Thermo-
metren vid O. den 13, ledan altid Öfver,

bögft d. 30 och 3 T morgonen 16, 15 midd.

22, 20 gr. — Vinden måf) V., med flkiften

af N. och S. — Snå och Hagel d. 4, 5,
io, 11 , 12, 14. — Rdgn d. 1 , 3, 19,
21, 27, 29 dock fparfamt.

Junius var Barometren åter mera ftadig,

lågft d# 22, 24,96, högft d. 7, 25,70. —
Tker-
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Thermometren högft öfver O. den 29, 3o,
morg. 18) midd. 21 , 20 gr. — Vinden måft

O., med ombyte åt de öfrige ftrecken. —
Rägn d. 4, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 22, 29.— Hagel d. 4, — y^fc* d. 9.

Sjukdomarne voro en Angina
y
fora ofta

var ulcerofa och måft altid förent med Scar-

Jatina, hvilken ofta blef farlig, då nödiga och

alfvarfamma afiföringar förfummats* Koppor
mer fållfynte. Intermittente Febrar voro lin-

drige.

Läkare - Nyheter.

Artis Obftetriciae Profefforen vid Kongf,

Åcademien i Lund, Do#or Kiuan Stob^us
afled dårftådes den TI Martii 1792 , i defs

75:te ålders år. Han hade lårt Förlofsnings-

konften i Strasburg af Profeffor Fried, famt

något i Gottingen under Profeffor Rcederer.

Var flere år Provincial-Medicus i Chriftian-

ftads Lån, innan han fom Lärare inftåldes vid

Åcademien. Den förfta i den Veten/kapen

dårftådes, och lårer ej heller få någon efter-

trådare vid Låro-fåtet.

Provjncial-Medicus uti Lindköpings Di-

ftrift af Oftergöthiand, Doflor Johan Otto
Hagström, dog i Lindköping den 12 Martii

*792, 76 år gammal. Han hade fluderat i

E 3 Up-



70 # ) o ( #
Upfala under Rosensteiisi och Linnec, var

lynnerligen upmårkfam Hiftoricus Naturalisj

utgifvit en be/krifning omjemteland, dårhan
var född, och efter många års trogen tjånft,

lom Prov. Medicns tog af/ked för några år

ledan.

AfTeffbren i Kongi. Collegium Medicum,
Doåor Zacharias Stramdbeg, dog den 30
April 1792, 80 år gammal, af en tårande

Bröftfeber. Han hade ftuderat i UpfaJa. Han
var en af von Rosensteins förfta Lärlingar,

bland de förfta, fom vid Upfala vunno Do-
sors graden , federmera Amiralitets-Medicus

i Stockholm, en af de förfta Medici vid K.

Lazarettet, famt därefter A(kff. i Collegium ;

ågde i fin medelålder en vidftråckt och för-

månlig praxis Medica, ål/kade Veten/kapen

och fökte på alt möjeligit fått, ofta med fin

ftora koftnad , befordra både den och defs

ldkare. Har (kånkt et anfenligt antal Medi-

cin/ka Böcker til Upfala Academie och Colle-

gium Med., famt gjordr flere Teftamentarifka

Författningar, hvilka ännu ej få noga åro

kände. Var Ledamot af K. Vetenlk. Acade-

ttiien och K. Patriotiska Såll/kapet.

Sveryfka General -Confulen i Chriftiania,

Doftor Joh. Chrysostomlts Martinau, dog

dårftådes d. 21 April i 6o:de året gammal,
af Vattufot, hvaraf han. et helt år varit plå-

gad. Om defs Låkare-tid och defs flyttning

til detta fenare yrket, kan låfas T. VIIL p-

392.
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392* Han faknas fom en qvick och rådig

Medborgare.

K. Hof-Medicus Dr. Joh. Gust, Hall-

man, år den 24 Febr. 1792 i Nåder befor-

drad til tjånftgörande K. Lif-Medicus.

K. Hof- och Amir. ApothekarenH. Ca-
sten Julius Salberg, afled i Stockholm d.

8 Maji 1792 i defs 69 år. Han var flere

år fjuklig af en lamhet i nedre delarne, fom
i häftighet ombytte. Han afftod Apotheket

til fin yngfte Son , nu varande K. Amir. A-
pothekaren Salberg för 1 år fedan.

Prov* Medicus i Philipftads Diftrift af

Wermeland, Dotfor Joh. Dan. Lundmark,
dog af Rötfeber den 9 Maji 1792, 37 år

gammal. I fin ort mycket faknad.

Fålt-Medicus Docr. Carl Arvid Faxe,
ir befordrad til Stads -Phyficus i Carlscrona,

d* 12 Januarii 1792.
Til Reg. Fåhlkår vid Blå och Gula K.

Lif-Gardet, år Med. Doftoren Nils Almblot

d. 35 Maji i Nåder befordrad.

Bref til Kongl. Collegii Med. Syndicus

D. $. Reftelius, dat4 London d, 4
Julii 1792.

Jag räknar för en af mina förfta fkyldig-

heter, a t efter min ankoraft til London, up«

E 4 vak-



vakta Kong!. Collegium, men beklagar, det

jag ännu fa litet varit på ftållet, at jag föga

kan berätta om härvarande Medicin/ka anftal-

ter. Orfaken dårtil var fiere veckors väntan-

de i Gétheborg på Skepp och vind, famt

en ovanligt iångfam fjö«refa. Vid medlet af

Junii kom jag hit och bland de förfta fvårig-

heter, fom möta, är Språket man måfte ta-

la, innan någon gemen/kap kan fås med En-

gelsmän. Det blir mig en nödvändighet, at

hår tiibringa vintren, den tjenfigafte til Le-
éHooers afhörande och Lazarettens befökan-

de. Kongl. Collegium gaf mig vid afrefan

munteligen det hopp och löfte, at min Per-

ifliffion kunde förlängas, och om Herr Do-
floren gratieuft anmäler min begäran at få den
förlängd, hoppas jag Kongl. Collegium den

bifaller. Tvänne hekanf/kaper har jag redan

vunnit
3
fom jag fmickrar mig af. Den ena

Sib Joseph Banks, den andra Dr. Simmons.

Det år allmänt bekant , at den förre år de

Lärdes Maecenas , at hans präktiga Bibiothek

år öppet alla dagar hela året igenom , där

man läfer alt nytt fom i Lärda verlden kom*
mer ut, at hvar Lördags afton är där en

Converfation där alJa Lärde i London farn*

Jas, Doflor Sijvimons, känd af fin Londons
Mcdical Journal , år en vårkelig Lärd Man

,

med god urlkillning och ftådat vetu Han
continuerar ännu fin Journal under titul af 2

Medical Facts and Qbfervations , hvarai ny*

Ii*
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ligen andra delen utkommit. Han år före-

ftåndare för St. Lukes Hofpital och har vifaC

mig alla de makalöfa inrättningar, famt den
ypperliga method, fom hår nyttjas vid de

galnas vård och fkötfel. Han känner inga

Specifrca Antirnaniaca , utan rattar Medicin
efter den fjukas krafter och tilftånd , ålfkar

ej at evacuera materia peccans per draftica

,

men badningar brukas mycket för fnyg^he-

tens (kull. Dr. Wakren har den ftorrta pra-

<ftik i London, nemligen de förnäma» Dr.
Lettsom har in City biand Borgarefolk en
ftor Pratlik, år Qvåkare och kallas Fother-

gil's apa , emedan han föker hårma honörn^

åfven i fafoner. Vårderas til 60 a 70,000
Pund. John Hunter år af de lårde föga ak«

tad, men har af hopen ftort tilJop. Han gif-

ver (ig åfven air af Medicus, men har ingen

under-byggnad. Var eo tid Snickare innan

han begynte Anatomien under fin Brors hand-
ledande. År quick, men af et befynnerligt

humear och utfeende. Följande Anecdot
bevifar det. Då Camper för några år fedan

var i London, blef han intime van af Hun-
ter. Bagge voro famlare af Petrificater, men
et ben gjorde dem til de ftörfta ovänner i

yerlden. Qen ena påftod det vara et Fiik-

ben, den andra et Menni/ko-ben. Striden

blef få häftig, at hvarken The Royal Socie-

ty med fin Authorité eller Sir Joseph med
(in foglighet voro vuxne tantas componere

E 5 «'
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lires. Doflor Willis fom curerade Konungen
och nu år reft til Portugal, år ej Medicus,
utan Kyrkoherde i Wapping, en Förfamling

i London* På fit Göds i Lincolnfhire har

han en ftor Dårhus-inråttning, dar Bi(kopin-

nan af Durham, Lord Chancellors Syfter

blef curerad, och detta gjorde hans reputa-

iion. Sik William Fordyce år reft til Ita-

lien at curera en ung Lord för Lungfot och

får utom refan 2000 pund om curen lyckas

eller ej. — Nyligen år hitkommen Pharma-
copcea Eäinhurgenfis , dar man fTnner flere

nya fimplicia och compofita uptagne, fom:

Cortcx Anguftura. Man år i denna ftund

Jika okunnig om denna Barken fom man va-

fit. Den år ingalunda Barken af någon Bru-

cea , åtminftone ej Bruce^a Antidyfenterica,

fom man Uoåu Aug» Edv. Brände, Apo*
thecary to the Queen^hzt nyligen gifvit ut ar-

tiga Experiments and Observations on this

Bark och vifar emor Meyer at den hvarken

år barken af Magnolia Glauca eller Grandi-

flora, Emedlertid vinner Anguftura barken

mer och mer förtroende, Curfuta , et Bar-

bariskt namn, kunde ingen i början förftå

hvad det var, oaktadt både Londonfke och
Edinburg/ka Societeterne lutade fina hufvuden
tilhopa. Åndteligen efter mycket letande,

fant man at Norrbaggarne kalla Gentiana pur-

purea Gullfota, hvarifrån detta rådbrukade
namnet kommer* Barytes år Terra Ponde»

ro»
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rofa, men praeparatet dåraf, Barytet Maria*
ta år ej bland compofita uptaget. Continue-

rade vår Vecko/krift eller om jag vifte at de

förfök raan hår, i Frankrike, och America
gjordt med Barytes muriata , vore okande,

/kulle jag öfverfånda en liten famling dåraf.

~*~ Ja§ giffar at K. Collegium känner Ckau-
fokd's förfök med Kråftmaterien ? men åter

til Pharm* Edinburg. — Edinburgenfes haf-

va fom Londinenfes och flere, en rageat by-

ta om namn» Således tror jag fcnapt Herr
Dotforen vet hvad Lixivia vitriolata , Lixivia

Vitriolata vSuIphurea &c. år. Bland nya P;a>

parata år; Soda Phospkorata. Sedan man ge-

nom en , ej få lått operation dragit Acid.

Phosphoriur Bena/kan roedelft Acid.vitrioli, fa-

turras den med Soda och Cryftaliiferas, Hy-
drargyrus Acetatus beredes på et compendi-
eufare fått, ån efter Ph. Lond. Hydr. Nitro-

fus blandas til Lixiv. Acetat, och efter fkedd
decompofition, upiöfes Mercur. Acetofus i vat-

ten och Cryftaliiferas. Hydrargyrus precipita-

tus cinereus år et nytt praeparat. Merc. Vitrio-

latusdecomponeras medAtakali och praecipita*

tet tvättas rent. Antimonium Tartarifaium
,

fordom Tartarus Antim. beredes efter min
tanka genom en onödig omvåg. Ur Bufy-

rum Antim. praecipiteras förft Antimonii Kal-

ken, fom fedan förenas med Crem. fart. Men
jag fruktar at redan varit för vidlyftig. Kan
jag famla något nytt in re mtdica, blir det

a!-
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altid en fågnad för mig at meddela. 77*

wc? London Medical Journal, hvaraf endaft

2 häften åro utkomne, tar jag mig friheten

at fånda KongL Collegium, utan all anmärk-

ning öfver den, ty Collegium, fom val kän-

ner öen förra London Medical Journal , kan

baft dömma huru vida den år båttre eller

fåmre. Jag anhåller at Herr Doåorn beha-

gade framföra min vördnad til KongL Colle*

gium. Jag har åran framhärda med eftime

Högldle Herr Dotforens

ödmjuke tjänare

Tengmalm.
P. S. Om KongL Collegium eller någon af

defs Ledamöter får/kilf , har något in Cora-

miflis, få fkall det blifva mig en fågnad

at upfylla deras årtundan. Adreffen år:

London Corner of Curnberland and Goodge

Strut* Toitenham Court Road Nio !•

Vid UpfaJa Academie åro uti Medicin/ka

tacu/te ten följande Difputationer ut-

komne forledit år 1791*

Under Prof, och Ridd. Thunbergs pra-

fidium : Mufeum Natnralhm Jcademia Up~

faUtnfis P. VII. eller Continuatio VIL, af

Joh« Mart. Ekelund Fjerdhundr. &c. pro

Pileo Doctoraii
?

fom innefattar Monandria
ocb
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och Diandriaaf Vegetabilia donationis Thui*»

bfrgian^:, hvarvid förbättrade fyftemet följes.

— Pars X eller continuatio VllL, af Ha-
rald Kugelberg Smolanctos, innefattar Tri-

andria och Tetrandria. — Appendix L, af

Jonas Lundelius Sroolandus, upråknar fyrfo-

ta Djur, Foglar, Amphibier, Flikar och myc-
ket Infefler. — Appendix 11. af Hans Y-

MAn Smolandus, fortfar med Infe&erna och
Snäckor. — Nova Infeäorum Species P. VI*

af Andr. Joh. Lagus Fenno, befkrifver af

Genus Meioé 23 Species, af Eurychora I,

Pimelia 5, Erodius 12 och af Sepidium 7,
nåftan alla från Cap 5 den i Koppa? utftuck-

ne Tabellen vifar 18 Species af Meloé och

2: ne variationer. — Flora Strengnefenfis af

Carol. Ax. Carlson, Strengnefia Suderman-

nus, följer famma fyftem fom Linn. Fl. Sv.

utur hvars 2:dra Ed. Numera altid anföres,

med bifogade Svenfka namn , famt ftållet

hvar, och tiden når hvar och en Ört blommat
och blifvit famlad, — hjeäa Svecica P. U.
af Pet. Er. Becklin, Stockholmenfis, befkrif-

ver 19 Papiliones, 2 Bombyces, 5 Nocluae,

och 7 Tortrices, famt vifar 14 ftycken af

dem på en vacker Tabell 5 de/Te aro del«

nya, dels icke förr fundna i Sverige. I Fö-
retalet upråknas de tilökningar af Sven/ka In-

fecler fom tilkommit fedan 2:dra Ed. af Fau-
na Svecica. — Vid de ftåfta af deffa upråk-

nade Difputationer finnas Tiefer för oppo-

jacn-
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nenterna fkull, af hvilka likvål en del årofå-

dane, at Opponenten behöfver vara ftark

Sophift för at kanna emotfåga dem.
Under Prof. Murray: & Vulnera $clo~

fetaria Obfervationes , af Författaren Olavus
Gulleen, Helfingius, pro gradu Doftoris. —
En afhandling , Ikrifven med mycken preci-

fion, utan vacklande ock annan Auftoritet

ån förfarenheten, faft ån några ftora namn
måfte nåmnas i Företalet - - et noftris tem-
poribus aegre confentiunt au&ores. - - Rec,
kan ej heller fortiga at han finner mycken
ådeihet i bruket af prima perfona Singula-

ris i ftållet för den få ftåndiga nyttjade plu-

ralis, — Afhandlingen beftår af 2:ne afdel-

nirigar: den förfta om Skott-fårens Jkötfei

ftraxt efter bleffuren och .den andra om de-

ras öfriga handhafvande til de blifva rör-får

(Ulcera). — Uti förra Afdelningen vifar för-

fattaren huru fårets underfökning bör /keoch
främmande kroppar bortfkaffas, famt ftrider

därvid med många /kål emot knifvens ovil-

koriiga bruk til fårets utvidgande, få vål för

detta fam andra åndamål p. 5 - 9; men ger

ockfå vid handen, p, 6 och 10, de fall då
incifioner åro nödvändiga. Setacea åter har

han funnit mycken förmån utaf, famt Jårer

ofs når och huru de böra appliceras och gag-
na p. 10, lik Vidare ger han p. 12 några

xegfor för de fall då Amputation behöfs,faft-

ån därvid det måfta måfte öfverlåmnas åt
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Fåltfldrens klokhet, at öfvervåga omftändighe-

terna och den ftadades be/kaffenhet. Sluteli-

gen anföres fårbandet helt enkelt. — Uti

fednare* afdelningen läres huru följderne af

den ftarka contulionen /kola afböjas meddft
dugtiga åderlåtningar, Antiphlogiftica och ca-

taplasmata emollientia, p. 14, tils pus for-

meras , då man vänder (ig til ftyrkande me-
del

, p. 155 men om gangren vil infinna flg

gripes åter til förra medlen p. 16. Därefter

theoreticerar FÖrfatt* öfver Solidum vivum
Stimulatum och vifar dårutaf /kålen til (it för.

hållande p* 16, och fåttet huru detta vårkar

til den fjukas fördel p< i7* Åndteligen om-
talas huru Blodflod, fom ofta kommer vid

inflammationens /lut, /kall (lillas, och huru

en dålig Suppuration, fom ej fållan kommer
af dolda Heterogenea i fåret, /kall hjelpas,

medelft Setacea, famt huru fåret (kall lakas.

Hvad åter defle får hafva gemenfamt med
andra /kådor , hånvifer Författa at inhämta
af Låran om Ulcera, Frafturer och andra
Chirurgiens Läror.

Under Prof. Acrel: De Febre Scarlati*

na \ Pro gfadu Doäoris, af Petbus Lund-
mark, Nericius. — Sedan Författ. i § I vi-

fat huru nödvändigt det år för en Läkare at

noga obfervera fmittofamma och epidemi/ka
Sjukdomar, famt epidemiernas olikhet, hvil-

ket i fynnerhet vifar (ig uti Scarlatina, fom
troligen icke upkoramer genom Smitta (con-

ta-
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fagio) utan af en vifs luftens beskaffenhet och
fåledes icke hörer tij Febres exanthematica;,

gifves i §. II. Skarlakans Febrens Definition
$

/kilinad ifrån Morbilli, Purpura och Eryiipe-

las, fullkomliga öfverensftåmmelfe med Ån-
gina gangramofa, och delning i 2:ne Species.

Scarlatina Inflamraatoria och Putrida S. Ma-
ligna. §. 111. lämnar en förtråffelig pathoio-

gi/k befkrifning på forfta Species fom måft

hos ols år gångfe, och § IV. en dylik på
andra Species. Ofta åro defTa Species blan-

dade i iamma epidemie, itundom hos fam*

ma SubjecT:; utgången år gan/ka olika (§, V.)

Hurudan Materia peccans ar, har man i den-

na fjukdom åfven få fvårt at utröna, fom i

alla andra (§. VI.) mer ån at det år et mi«

asma , fom åftadkommer fvullnaden i körtlar-

ne och röda utflaget* Men hvilketdera af

deffa fom år orfak och hvilketdera vårkan,

år ej få lått at utftaka. Troligaft går få til,

at Miasma a^forberas, angriper körtlarne dar

de ligga måft bara, förftoppar dem , och dår-

af upkoramer rodnaden 5 förhoppningen i

giandulae Jymphaticae fynes at den Anafarca

lom ofta följer på fjukdomen och rodnadens

lårledande dårutaf uplyfes i noten af jåmfö-

relfe med dylik tilgång i andra Sjukdomar*

Cur^Methoden låres i §. VII. för Scarlatina

Inflammatoria , få val lindrigare fom fvårare,

lamt §. VIII. för Putrida. I förra Species

användes Methodus Antiplogiöica och för ål-

dre



# ) o ( # 81

rlre Folk år åderlåtning nödvändig, men för

Barn göra Iglar nog , fora appliceras frampå

halfen, få vida icke Inflammation hotar med
ftrypning eller metaftas åt hjernan eller ädlare

invårtes delar. Ofta år Sjukdomen få lindrig

at man blott behöfver hålla (ig inne, i akt

taga dia?ten och nyttja lindriga fvett-drifvan-

de medel på ^:te , 6:te eller 7:de dagen.

Men om gangraeneufa flackar vifa (ig i haifen

eller febre» häftigt går öfver ifrån inflamma-

torilk til rötagtig, padar fållan åderlåtning,

utan ftraxt Antifeptica. Epiilaftica behöfvas

ibland och emoilierande gurgelvatten, om det

få (kali vara , men inga retande» — Om dert

Ijuke går ut, får han ofta efter detta Species

Vattufot, hvaremot fordras at han håller fig

inne 2 eller 3 veckor, brukar flere gångor
Laxer-medel, Flåder-Thée och Urin-drifvan-

de af Enbårs-decoft eller Mos, famt i fvåra*

re fall af Scilla och Cremor Tartari
, jåmttf

frotteringar med Ylle* — Scarlatina Patrt*

da tillåter nåftan aldrig åderlåtning, utan lin*

driga Kräkmedel, famt et eller annat laxatif

i början för at bortfkaffa den fkarpa Mate-
rien fom blifvit nedivålgd och förekomma
qvåfning eller dyfenterie dårutaf. Tidigt må-
tte man ge Kina i Mixtur, Infufion eller CJi-

ftir, och om krafterne aftaga, Ren/kt Vin i

drycken eller med vatten utfpådd Bifchoff

och för de fattiga Serum laclis Sinapifatum»

Spånga Flugor åro åfven nödvändiga då den
X/.jB.N:o6« F Sju-
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fjuke år fvag, famt lindrigt fvett-drifvande

vid bryfnings-tiden. Hais-Ijukan hjelpes med
gurgelvatten eller infprutningar af Decoft på
Rofvor, Morötter, Fikon, Althé-rot &c,

,

fårat Angbad af Infafion på Cummili- och

Fläder -blommor. Såren i halfen beftrykes

med Rofen-honing och litet Acidum Salis.

Parotidum fvullnad fördelas med Empl. re-

folv. Camphoraturn, och böra icke i otid

bringas til bulniog med Gröt-oraflag.

Utdrag af Prov. Med. l)o£l+ Jon» Djn.
Lundmarks Embets-Berättelfe^ date-

rad Philipflad d. 21 Julii J7.90.

Hindrad hela detta år af ftåndiga fjuk-

befök, inqvarteringar af Krigsfolk, fom be-

höft fjukvård och åfven af egen opaflighet,

har jag ej förr, ån nu kunnat hafva åran in-

lämna 17S9 års Åmbefs- Relation, hvilket

fag hoppas Höglofl. Kongl. Collegium hög-

gunftigt urfåktar.

Början af fiftl. år var i det nårmafte fritt

för Farfoter* Kopporne vilade fig väl på nå-

gra ftållen omkring Normarks Grufvor, men
de voro icke allmånne och defsufom få god-

artade, at hjelp hvarken löktes eller be-

höf-



# ) o C # 83

höfdes; mot våren blefvo de mer gångfe och

mer dödande,

I Maji månad vifade fig Pleurefier nog
allmänt bland arbetarne vi<i Normarks och

Persbergs Grufvor, hvilket år få mycket min-
dre underligt, fom de genom den obetank-

fammafte vårdslöshet vid arbetet, blottftåila

(ig för daglige förkylningar. De, fom lyck-

ligen undvika inflammatorifke fjukdomar, faft-

na i det (lållet för de envifafte Rheumatis-

mer , fom ofta binda dem hete månader och
år vid fången. Då tilgång år på får/k Lin-

nea, år den nåftan et ofvikeligit medel bår-

emot och Allmogen år nu fä vand härvid,

at de flåfte begagna (ig håraf fjelfmante, fe-

dan de på några år fått nödig underråtteJfe

om defs nyttjande. Åfven de, (om året öf-

ver varit af Torrvårk fångliggande med al-

déles Contracta knån , hafva genom detta o-

konftlade medel blifvit til hallan fullkomligen

återftålde* Det har blifvit nyttjat invårtes få-

fom Thé med Mjölk och utvårtes ftött med
tilblandad Vinåttika til omflag.

I Junii och Julii månader voro Koppor-
ne rått elaka i Nyeds och Elfsbacka Förfam-
Jingar. Flere Barn blefvo af denna fmitta

dels dödade, dels lytte. (Maken var me-
rendels en förvänd (kötfel och het Regime,
fom af fördom och envishet allmänt följdes.

Jag hade tilfålle, at vid en allmån Socken-
flamma öfvertala Allmogen, at hålla de fjuke

F 2 Bar.
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Barnen få fvalt fom möjeligt var och pä
det forgfålligafte undvika altfådant, fom kun-

de ånnu mer uphetfa deras förut i nog hög
grad upvårmda blod, och innom få dagar

blefvo alla öfvettygade, medelft en lyck-

lig utgång af denne /förfel, huru förmånlig

den fvala Regimen i Koppor år emot den
heta.

I anledning af Koppor kan jag icke un-

derlåta , at göra en anmärkning, ehuru den
nr ftridande emot Baron Dimsdals upgift,at

för mig har ympning flere gångor flagit felt,

då jag ympat med omogen Materia, då det

däremot aldrig mifflyckats, få fnart jag fått

mogit kopp-var. Jag har med aldranogafte

omtaaka icke kunnat utgrunda orfaken til

ympningens misfiyckande , om icke den, at

Kopp -ämnet varit för får/kr, eller rättare fagt

icke nog moget.

Den elakartade Flufs- feber, fom gått

hela Våren och Sommaren i detta Diftrjcl
?

afftannade åndteligen mot Höften, fedan den

dödat många, fårdeles bland den fattigare

Allmogen, fom icke haft tilfålle til vederbör-

lig ikötfel, och bodt iör långt ur vågen, för

at kunna erhålla tjenlige Läkemedel. Jag har

för Allmogen ej brukat annat, ån Cremor
Tartari, författ med Tartarus Antimonialis

,

Tré af Fläder och Ulmarias-blommor, famt

flutt ligen en lindrigare Decoclum Padi, få-

fom



# ) o ( # 85

fom ftyrkande. Jag vet icke, at någon, fom

brukat detta ordenteligen, blifvit ohjelpr.

Det af Kgl. Collegium köpts Medel e-

mot Kräftan, har jag en gång haft tiKålle at

förlöka hos en Torpare från Guftafsftröm,

fom hade Kråff/kada på nedra lappen. Pa-

tienten blef botad och var frifk et helt år,

men nu nyligen har jag hört, at et dylikt

får å nyo brutit ut, ej långt ifrån det förra

flåilet.

Venerifka fmittan börjar nu alt mer och

mer utbreda fig i detta Diftrift och få långe

vi hafve våra många Landt-marknader i be-

håll, år intet annat at vänta, ån detta ondas

allmänna kringfpridande* Nåftan hvarje ti!

Marknads -platfen belägen Koja har denna

Marknadsgåfva gratis* CarU/koga och Elfve-

dalen lämna därpå et bedröiligt exempel. Til

det förra (tållet har jag måft göra flere refor

och hade ändå föga uträttat til de många
fjukas förmån, om icke Ägaren af Boforte,

Lieutenanten Sahlfeldt, på egen bekoftnad

underhållit och aflönt en Klockare från Am-
nehårad, fom vid de fjukas fkötfel vifat bå»

de kunfkap och oförtrutenhet.

Til Nyfund har jag varit tvånne gån-

gor på Höglofl. Landshöfdinge-Åmbetets be-

fallning. Där har denna ohyggliga fjukdora

aldeles tagit öfverhanden. Efter öfverenskom-

melfe på allmän Sockenftämma , infann (Ig

hela Socken-Allmogen på fårlkilte dårtil be-

F 3 Äåm-
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flåmde mötes-platfer och jag måfte befigtiga

allefammans, hvaribland då funnos 27 fmit-

tade, fom alla fingo fria Läkemedel. Vid
min årerkomft om 2 månader på ftållet, vo-

ro de rlåfte af dem ffifka, men däremot yp-
pades nu, at andra voro infjuknade, hvars

fmitta vid befigtningen fcrmodeiJgen ånnu ic-

ke hunnit til utbrott. Deffa bekommo val

Medicamenter, men fomden flrånga årstiden

då redan begynte nalkas, få hade deffa me-
del icke heller famma JyckHga värkan, fom
de förra, dock .blefvo en del botade fent pä
Höften* Eljeft lår det bJifya en ren omöj-
lighet, at aldeles utrota denna fmitta i Ny-
lund, innan et fårikilt Curhus med nödig be-

tjäning blir inråttadt i Socknen»

Flere hafva detta år varit befvårade af

Vattufot och har jag varit nog lycklig, at

kunna bota alla med Cremor Tartari och Ex-

traclum Nicotianse. Då jag om aftonen låtit

Patienten taga Cremor Tartari och om mor-

gonen Extraået, har vida ftörre mångd vat-

ten bortgått, ån om Extraftet blifvit enfamÉ

nyttjat* Då jag var i Ålfvedalen blef jag

xådfrågad af en Bonde, fom af Vattufot va-

rit I år fångliggande. Jag hade då intet Ex-
traä med mig och ftiliet år belågit fängt från

något Apothek. Mitt råd blef, at han /kul-

le göra fig Piller af föndermalen Rull-Tobak,

det han gjorde och äger nu fullkomlig hålfa.

Alle*
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Allenafl en gång bår på Orten, har jag

haft tilfålle at fe Spina bifida och det hos en

Gofle fom blifvit född därmed, då ftraxt ef-

ter födelfen vifade lig en tann blåfa på rygg-

raden. Den tilfog om 2 dagar til ftoriek af

et Gås-Ågg med Ikiftande rödblå fårg. Som
fjukdomen var obotelig kunde jag ingen ting än-

trat förefkrifva , ån en falfva med Opium uti, för

at ftilla Barnets ftåndiga Ikrikande. Det dog
om få dagar fedan blåfan förut gått föflder.

Alla hårvarande Brunnar, Skoga, Hol-

men, Philipflads och Chriftinaehamns, hafva

detta år blifvit mycket nyttjade. Gyttjan til

Baden vid fiftnåmde Brnnn, håmtas från Hol-

men en knapp mil utom Staden och år til

fit behof ganika god»

H. E. P. Campers kleinere Schrlften %

die A. u. W* A. kunft u. fiirnemlich

die Natur-geIchichte betreffend> iiberf.

» $. F Herbell, m Kupf. Leipzig

1790 y B. III. St. 2. 12 b, 8.

Förfta och vigtigafte Afhandlingen it

om Kopp-ympning S. 1 - j^. — Af erfa*

renhet och genom exempel (örökras,at ymp-
ning kan med fåkerhet vågas, hurudan Bar-

nets kroppsbe&affenhet må vara, fjuklig el-

F 4 Jer
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ler fri/k, då en allmän Epidemie hotar med
fmifta. De fom bafva ogenomfkinlig hud få

många Koppor, Di-barn de måfta. At ym«
pa hafvande duger ej 5 i månadsreningeo gör

ået ingen oordning, ej heller om den ym-
pade ftulle fått naturlig fmitta förut eller i

det famma vahret duger at taga til ympning
i alla fjukdomens perioder. Ympningen fker

feåft med Lancett i en eller högft tvä öpnin-

gar. —- 2) Aj"handling om Kräftans Natur,
& 1^6 - 179, — Månads-reningens uphö-

Tande år ej defs ordfak , den förvårras blott

med tiden; hvarken invårtes eller utvårtes

medel kunna bota den fullkomligt, de förre

emedan Sjukdomen beftår i Körtlarnes helt

förändrade och förftörda Subftants; bortfld-

Tandet år enda hjelpen, fom ej heller duger

då den fjuka känner en befiåndig flickande

plåga emellan andra och tredje refbenen, dar

inre bröftådren gar ut til bröftet. Giftet ufe

breder fig til nårgrånfande Körtlar genom
Vafa Lymphatica,

Verfuch iiber das IVechJel-fieber und feine

Heilung befonders durch Chinarinde 3

von Doä* F. W. Hoven. IViirtemh

Hof.
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Hof-Medicus, &c z Tlu Wintetthur

1790: 328 u. XXXVI S. 8.

Tydeligen och omftåndeligen afhandlas

hår det praåilka om Intermittente Febrar i

3:ne Afdelningar, nemligen i den förfta af-

dömes de vanlige Cur-methoderne, i den an-

dra Kina-Barkens vårknings- och bruknings-

\kU — Hvarvid följande
<J

reglor faftftållas t

I) Made den gifvas tidigt, det år få fnart

man igenkänner Froflan och finner at den år

enfam. 2) Blott på feberfria tiden. 3) vSå

vida möjeligt år i Subftants och utan tilfats

af andra medel, och platt intet med afFöran-

de. 4) I behörig dofis, nemligen 1 å r|
uns under remiflionen och af behörig god-

het, famt 5) fortfåttas behörig tid fedan frös-

fan år öfvervunnen. — I 3:de AfdeJn. up-

ger Förf. fin Cur»method i alla ibgs Froffor.

I) ånkla, 2) complicerade, 3) dolda (får-

ats) och 4) 2 de fjukdomar fom kunna föl*

ja på Froffor. —• Sluteligen omtalas korteli-

gen de förnåmfta Antifebrilia, fom man fä*

leflagit i ftållet för Kinan.

Etvas iiber das neue Londner und anden
Apotheker-Bucher. Hamburg 1790. 8
Ark i $:o.

Detta få be/kede!iga något, fullt af /ko-

fta Anmärkningar öfver de brifter fom ånnu

F $ vid*
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vidlåda de flåfte Pharmacopceer , i fynnerhet

det få högt berömde New London Difpen-

fatory, lårer vara af Archiat. Heimsler i Kiel.

Ibland ofullkomligheterne i Londonfka Di-
fpenfatorium åro följande de hufvudfakeliga-

fte: At Materia Medica utgör et blott namn*
regifter, utan Anmärkningar öfver Simplicio*

lum godhet och kännetecken, — At känne-

tecken fattas åfven på de fammanfatte Med-
lens godhet och upriktighet. — At en hop
tilrcdningar be/krifvas för kort och ofuliftån-

digt, utan nödige cautelers" anförande, — At
nomenclaturen på många medel emot ända-

målet år förändrad. — At Läkemedlens värk-

aings-fätt, krafter och dofer icke angifvas,

hvilket vore nödigt få val för Apothekareo,

fom i fynnerhet för fufkare i Låkarekonften,

för hvilka Apotheket åfven flår öpet* Caffel-

fka Pharmacopoeen , hvilken år en af de bå-

fla hittils, har ej detta lifta felet. — At Vig-

terna nogare beftåmdes, håldre efter 16 uns

ån 12 på iibren.

JK Culiens Abhandlung iiber die Mate*
ria Medica. — iiberf. mitt Anmärk,
von Sam, Hahnemjn d. A. D. i:r

B.
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Leipzig 1790.

Utur <Jo års förfarenhet fulländade För-

fattaren (77 år gammal) detta vigtiga Vårk

och icke utur andras Skrifter, faftån han anr

förer åfven dem, i fynneriiet Murkay och

Bergius. — I förfta delen afhandlas Alimenta

och i den andra Läkemedlen, upftålde efter

deras vårknings-krafier* — Mjölk, Kina, O-
pium, Campher, Qvickfilfver, afhandlas ut-

förhgaft; och et fullftåndigt Regifter af
e
Förf.

gör Boken få mycket brukbarare. — Ofver-

fattningen år god, men anraårkningarne för-

höja ej Vårkets redan ftora varde.

3^ H. Raun Bnefwechjel mitt feinen eh-

maligen Schiilern. Zuricfi 1790. 2:te

Sami. 1 Alph. 7 1-4:dels Ark 8:0.

Brefvet XV innehåller flere lårorika an-

märkningar af Dr. Becker t. e. invårtes bruk

af Belladonne Pulver förvärrade en Kratta i

bröftet; Gikt år egenteligen i början en Nerv
fjuka , och Materiens fäte år i Vala Lym«-

phaticaj några cafus afAfthma Convulfivumj
om Mjölks nytta i Lungfot, hvilken blott då
fir hålfofam når underlifvet år i godt flånd,

och
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och förfte vågarne rena; om ©tidig börd,defs
följder och deffäs afbjelpande, &c. — XVI
från denfammma: Obduclion af en Qvinna,

fom dog 12 timmar efter Moderkakans olör-

figtiga utrifvande. — XVII, XVIII I** We-
bers utdrag af (in Brefvåxlingmed DnMaun.
i
— XIX, Dr. Weeer tror detfamma fom
Weickard, at Catarrh och Rheumatifm ftå

uti et ganfka noga forhållande med Atmos*
phaerifka Eleåriciteten, at den fom har Ca-
tarrh, år i et negativ-eletfri/kt tilftånd och bo-

tas fåledes genom återltåiiande i det pofitiv-

ele&riika. Såior af dubbelt fint ihoplackadt

Papp under bara foten forfkaffade Författaren

en vårkelig lindring, få at han åfven kunde

gå i rågn och fnö, om de ofta nog ombyt-

tes. ( Han blef då naturligt-vis icke våt eN
Jer kall om fötterna!) \

Allgem* Litteratur-Zeitung, N:o s>3i /•

J7 C)2.

Uti The Tranfaaion of the Royal Irifb

Academy för 1789, tryckte i London 1790,
finnes en vigtig Afhandling af Dr. Josefh

Clarke: Om en Sjukdom
, fom får kort tid

fedan dödade ganfka mänga Barn pd Accou-

chements-Hufet i Dublin , med anmärkningar

d/ver defs ordfaker och fdtut at förekomma
den m
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den» Utaf 17,650 Barn dogo 2,944 pä de

förfta 14 dagarne af Convulfioner; orena luf-

ten i fjuk-rummen fans dårtil vara ordfaken,

och då den medelft hål i murarne blef rån-

fad, uphörde dödligheten mårkeligen. F6rf.

Hutar darutaf, at oien luft kan äftadkomma
Convulfioner, f6r hvilka Barn de 9 förfta da-

garne åro i (ynnerhet uff3tte 5 at uti et Accou-

chements-hus bör vara flora fönfter, höga
och icke alt för flora rum, icke fullt med
öngar 1 hvart och et, famt renhet oeh väder-

växling beflåndigt underhållas.

D. Wilh. Gbsenjvs Handbuck der prak-

tifchen Heilmitteilchre, zum Gebrauch

fiir angefiende Mrzte. Stendal 1791.

679 f- 8.

Et artigt Compendium öfver Mat. Med.,
feåttre ån många andra fom i lenare åren ut-

kommit. Medlen delas i 3:ne ClafTer, ut-

tömmande, de fom håmma för flarka uttöm-
ningar och förändrande. — Til Författarens

egna rön hörer , ibland annat, at han bota-

de en yngling, fom haft Qvartan öfver $ år

och tagit mycket Kina utan nytta , med 1 §
uns Rad. Caryophyllatae, hvaraf gafs J quin-

tio hvar tredje timma under intermiflionen.

Det
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_ Det båfta MjölMördelande Medel är et

omflag af 2 delar får/ka Ahl-löf och i del

Körfvel, fom hackas, vårmes i en täckt De-
gel åfver kohl tils de fvettas och få Jägges

varmt emellan Linne på bröften, famt ömfas
ofta med fri/ka krydder.

Göttingifche Anzeigen 1792, St. 34.

AtiT* Franz Metternjch vom Schadcn

der Brechmittel in der Lungenfucht*

Mainz 1792. 85 S. 8.

Uti inga fjukdomar åro kräkmedel få

farlige fom uti Lungans, och mången Lung-
figtig döt af et Kräk-medels följder, fom
genom repeterade fmå åderlåtningar hade

kunnat återvinna fin förlorade hålfa. — Förf.

vederlägger den Engelike Läkaren Thom.
Reid med vigtiga fkäl. Då vahr finnes i Lun-

gan, kan genom et Kräk-medel vahrJäcken

brifta och den fjuke qväfvas; eller kan en å-

der fpringa och genom blodftörtning döda 5

ibland år den fjuke få fvag, at han ikadas

af fkakningen. Men då uphoftningen år flem,

kunna Kräkmedel tillåtas; likväl år Jkillnaden

emellan flem och vahr icke altid (å lått at

faftftålla*

Ibid,
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Ibid. St. 35.

F. L. de la Fontaji}e, Höfk. u. voirkL

Leibchirurg &c. Lhinirgijch- Mediet*

nifche Abhandlungen verfchiedenen in*

halts j Polen betrejfend. Breflau und

Leipzig 1752 , 269 S. 8:0 > mitt 7
Kupf.

Detta infereflanta och lårorika Arbete be-

ftår af 2: ne Afdelningar. I den förfta med-

delas noga och utförliga underråctelfer om
Plica Polonica* — Denna Sjukdom, hvars

Materia peccans fpecifica lågger (ig på hår

och naglar fåfom Crifis, år tydeligt fmittofaro,

famt angriper få vål Djur fom Mennilkor.

Såkrafte fjukdoms-tecknet före ut/laget år en

flygande rheumatifk vårk. Ofta upkommer
dåraf åtflrillige Nerveufa och Inflammatori(ke

ljukdomar, åfvenvål Starr. Caufla proxima

år obekant; luft, vatten och föda bidraga in-

gen ting til Sjukdomens utbrott 5 genom ren-

lighet förekommes den ej; andra (kårpor i

kroppen göra ej heller något til faken. Til
curen nyttjas vegetabilia attenuantia, fr>pona«

cea, edulcorantia och emollientia, fvafvel,

calomel och Antimoniaha, åfven andra Sudo-

lifera; utvårtes måfte tillika brukas varma
baddningar och tvättningar med Deco& af

Jycopodiura, Malva, Vcrbafcum, Salvia, Ros-

ma-
\
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marioas &c. -^ Ibland upkomma elaka får

med caries, hvilka förbindas med en Salfva

af et quint. Antimonium och i uns Ungu. e.

Styrace4 20 Cafus tjäna til bekråftelfe. —
Andra AHelningen innehåller lo Bref öfver

åtikillige artiga åmnen, fåfom öfver de i På-
len måft gångfe Sjukdomar; öfver Veneri/ka

fmittan ( utaf ioo Recruter var förledit år i

Warfchau 80 « och utaf 20 Ammor fåkerti5

Venerifka); öfver Pål/ka judarnes Jefnads-

lått och fjukdomar ( de åro högft ofnygga

,

deras Ammor göra fådan tjänft 6, 8 til if
år och åro måft Ankor) 5 öfver Pålfka Mine-
ral-vatten; Charlataner, Bedragare, Ignoran-

ter , Skarpråttare , Barnmor/kor &c* Univerli-

tetet i Cracau 5 ftora Hofpitalet och Hittebarns-

liufet i Warfchau, m. m.

AllgemXitterat Zeitung, N:op5- ifpfi>

Alötsii Suaresu Barbos/e de Angina

ulceroja, ab A:o 1786 ad A:m J787

apud Leiriam épidemice grajjante ,

Commentatio. LiJJabon 1789, 57 5. 8.

Namnet Angina Uicerofa antager Förf,

fcåldre, ån det annars brukeliga Scariarina an»

ginofa , emedan får i halfen var det allmän-

na caracterifti/ka Symptomet och Skariakans-

fiäc-
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flåckarne mindre allmänna och mer accesfo-

rifka. Förft Jåmn2s en Litterari/k hiftoria om
denna fjukdom, hvilken i Portugal! icke epi-

demiikt grafferat fedan 1749, förr än I7g6>
fedan en belkiifning på luften och epidemi-

ens beskaffenhet (iftnåmde år. — Ända til

Maji var väderleken våt och kall, dårpå följ-

de ftark hetta, fora åter fnart afbröts af ky-

liga och fuktiga perioder anda til vintrens

ankomft. I November yppade (ig fjukdomen
förft. Conftitutionen var gallaktigt Catarha-

Ji/k och difpoutioneu til hals-fjukor få ftark,

at många, fom voro behäftade med helt an*

dra fjukdomar, ändock klagade öfver merel-
Jer mindre ondt i halfen. Alderftigit Folk an-

greps aldeles ej af denna fjukdom, gan/ka

få ifrån 2o:de til ^orde året, men barn och
ungt Folk aldramäft. — Den vifade fig p£
trefaldigt fått: en del hade blott får i hal-

len, blandade med hvita fläckar, utan feber,

utilag eller andra fvåra Symptomer$ en del

hade feber tillika 5 en del åter hade får i hal-

fen, feber och Skarlak3ns-ut/lag , och deffe

voro varft däran. — Sjukdomen var fmittfam,

i fynnerhet tycktes aodedrågten låttaft med-
dela detta Contagium. Hals-Jjukan yppades
förft $ Skarlakans-utflaget följde på 3:dje el-

Jer 4:de dagen utan låttning 5 ftraxt ifrån bör-

jan voro Hals- och Oron - körtlarne fvullna

och halfen ftyfj ibland vifade ilg åfven fvar-

ta fläckar i halfen och Torik på tunsan$ £>lo-

XAB.N:o7* G del
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det var vid åderlåtning naturligt, pulfen li-

ten och häftig. Med yrde dygnet följde me-
rendels critifk fvett; men Författ* håller af-

fjållandet af öfverhuden och inre huden i

halfen för den vårkeliga Cri/is» Ofta kom
Anafarca efter Sjukdomen. Oaktadt FÖrfatt*

hade öfver 200 under (in Ikötfel , dogo blott

några få, hvilka redan förut hade flödade
Lungor. — Cur-methoden var ganlka enkel:

åderlåtnirigar voro onådige, eller fnarare Ikad-

lige, likfom alt annat förfvagande; defto nyt-

tigare voro kräkmedel i början, då laxering

altid hade elaka följder, antingen den var

af naturen eller konften åftadkommen* — Ky-
lande, renande, Antifepti/ka och emollieran-

de gurgelvatten och infprutningar användes
efter omftåndigheterna 4 De fvullne och hård-

nade hals-könlarne fårdeltes båft med Ungu.
Altheae och Ungu. Mercuriale , lika mycket
af hvardera. — Syror kunde icke brukas in-

vårtes, emedan de Jått gjorde Diarrhej bå-

fta medlet var Campher och Kina , i fynner-

het Huxhams Tincl. Alexipharmaca, dock ej

i för flor dofts. — Emedan röta i en lefvan-

de kropp icke år möjelig, utan år fårft en

följd af lifskrafternas förfvagande och dödan-

de, få måfte Kinan icke brukas fåfometAn-
tifeptifla medel, utan för at upvåcka lifskraf»

terna, och därefter /kola defs indicationer

formeras. — Kinans öfverfiödiga bruk tyck-

tes til och med §öra Sjukdomen långfamma-
re.
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re. Span/ka Flugor på vådorna och på bal-

fen hade en förtråfTelig värkan. — Vid de

häftigafte fymptomer voro ofta behöriga gur-

gelvatten, klifhrer, lindriga diaphorctica och

en fvag förtunnande d.aet tilrjäckelige til cu-

T»n. Då huden af-fjållades , måfie L.xerme-

del brukas. Den efterföljande vatten- fvullna-

den häfdes lått med uprepade afforngar och

diapboretica. — Causfa prox ma finner Förf.

i Tela Cellularis och uti et fcgj '/karpt flcmj

dock kan han ej aldeles förklara Sjukdomens
apkomft, utan at antaga et fint miasma.

Ibid. N:o 112*

Abhandlung iiber die Enthindmigs - kunfl

von% Joseph Frethern von Moren-
HEinu J* K. M.wirkl. Hofrath, Arzt
u. Auget.arzt) geburtshelfenden Arzt
des Grofs-Furjiin &c+ St. Petersburg

216 S u, 46 Kupf. nebft deren bejon-

dener Erklärung* Reg. Eol. (35
Ridaler).

Detta arbete år fkrifvit på Kejfarinnan*

omedelbara befallning til Medicin/k-Chirurgi-

/ka Inftitutets tjanft, och innefattar, jåmte

Förlofsnings-vetenfkapen, åfven de hafvandes,

Q 2 Bara-
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Barnfångs - huftrurs och fpåda Barns fkotfel;

Plenks ordning följes , men med mera ut-

förlighet och åt/kJiJige nya Capitel. — lenai-

Ike Recenfenten berömmer Herr Friherren få

ofta fom möjligt, och åfminftone med ikål

dårföre, at han icke fjåfkar framför naturen

och häftigt griper til InftrUmenter} han år

»ed fkål öfvertygad, at konften blott därige-

nom nalkas fullkomligheten, då hon mera
fysfelfåtfer lig med undanrödjandet af dehin-
der, fom ligga naturens hålfofamma vårknin-

gar i vågen, ån med få kallade operationer,

och då den ftundom oumbärliga hjelpen an-

vändes mera enligt naturens enkla gång , ån
vanligt Iker. Uti Chirurgien och alla defs

delar år utan tvifvel det enklafte förfarande

det fullkomligafte och båfta. — Uti Theore-
iifka delen af lin Afhandling

^
yttrar Författ.

en hel hop meningar, ftridande enpot den
vanliga Jåran; fåfom: At Caronculae Myrti-

iormes icke åro lämningar efter Hymen, utan

åro körtlar 5 at Moderflidans öpning aitid /kå-

das och kommer i bulning vid förfta Barn-

fången 5 at Lifmodren bar hvarken Mufkel-

fibrer eller Irritabilitet, utan blott Elafticitetj

at Rudimenta Foetus rinnas uti Semen virile

och kunna där Ikönjas med Microfcop $ at

Aggets inre hinna omgifver det ifrån början,

men den millerfta och yttre tilkomma af det

tjocka Hemmet uti Semen virile. Åggftoc-

karne kallas beftåndigt Tefticuli Fceniinei, O-
va
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va ^raafftana kallas Vefkulae Seminales, och

Tubs, Du^lus deferentes; vågen, hvarige-

nom Semen foemineum kommer uti Uterus,

beftår af fina gångar ifrån Åggftockarne, ge-

nom breda Moderbanden, tii Trumpeternas
trånga dej , hvilken fkiljes medelft en tunn

vägg från deras vidare del. Detta Semen
flyter få til Lifmodren , for at ge Ägget fin

föda , hvarföre ockfå Barnvattnet Juktar fora

Semen och fårgar Linne; medelft oftare cbi-

tus fub graviditate, blir det mycket barnvattenj

öfverflödet dåraf går bort fom et gul • rödt

toj och den vanliga excretio Muci fub coi-

tu år helt annat ån Semen fcemineum. Con-
ception i trumpeterna förklaras af deras ona-

turliga utvidgning få , at Semen virile kan
trånga dårin$ conception i Åggftockarne har

ingen fannolikhet; conception i Underlifvets

holighet tros åga rum, om den fina fltilje-

våggen britter i trumpeterna, alle desfe hafva

fin öpning midt i Lifmodrens botten» Det enda
tecknet til et Fruntimmers förmodeliga fce-

cunditet år, at hon med vålfkapade delar kån-

ner uti dem en klåda vid Manbara år och
at de altid åro fuktiga. Moderkakan danas

på det fåttet, at utur lilla Foflrets Nafvel-

itrång ut/kjuta grenar , fom medelft Lif-mo-

drens tryckning på Ägget fpridas blott åt en
fida. I början underhållas Foftret medelft

infugande af det altid tiiflytande Semen foe-

mineum , fedan af barn-v3ttnet> många gån-

G 3 gor
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gor, då Hr. v. M. gjordt vändning oeh hin-

drar barn vattnets utflytande med armen, har

barnet midt i vattnet fugit på hans finger,

då den kommit j defs mun. Då Lifmodren
ligger fiedt, /kall- man hpfvudfakeligen råt-

ta fi j.r underhfvefs underfökning, ty mo-
derrmm n n ligger ibland åt famm3 öda fom
rooderbotfen. Genom confenfus nervorum

och gemenfamma circulatjon med Modren,
har Barnet kånfla af ajt det fom gor ftarkt

intryck på Modren; få får Barnet et valfu-

fligt och hon/kt temperament och /karpa våt-

fkor, af modrens myckna coitus fub gravidi-

tate; få upkomma födelfemårken af blotta in-

bildningen, hvilket beftyrkes med åt/killige

exempel. Af Opium, fom Fårfatt. rätteligen

recommenderar mot krampaktigheter, fager

han at Turkarne få fin djerfhet och til en

del fin kropps-ftyrka. Moderkakan beftår af

Tela cellularis, Vafa Sanguifera och Lympha-
tica , famt körtlar, och förenas medelft Tela
eellularis med Lifmodrens Sinus artenofi, u-

tan omedelbar anaftomofe. — Naturliga För-

lovningar kallar Författ. dem, då hufvudet,

feen, knäet eller fatet bjuder lig. Efterbör-

den (osfar han vanligen ftraxt och uttager;

Magen låter han icke linda, utan lägger där-

på en packe fammanlagt Linne (ein pach

zufammen gelegter Leinwand) eller en Bly-

plåt af 9 Skalp, tyngd, hviiken får ligga då*f

9 dagar, och denna tryckningen ökar han

vid
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vid flarka blodfloder, Prolapfus Vaginae ock

Uteri, finnas altid tilfammansj Uterus retro-

verfus reponerar han genom Vagina och ra-

commenderar Setfio Symphyjeos i de ivårafto

fall dåraf. Båcken-Bråfkens hårdhet kan för*

orrifaka fvåra förlofsningar, då hän brukar

Friclion med upmjukande Salvor och varma
halfbad, dyiikt brukas ock vid brift på vår-

kar och Moder-munnens ftyfhet hos något

gamla Perfoner. Då anfigtet bjuder iig , re-

ducerar Hr. v, M. hufvudet med handen el-

ler Håf-tången och förlöfer fedan altid med
tången? då fatet bjuder lig , tagas altid båda
fötterna ned, eller om det år inkiladt, anlag-

ges flora Smelliika Kroken, då Ty/ka Re-
cenfenten nyttjar tång* Vid vändning dop-
par Hr, v- M* handen blott i varmt vatten,

utan at fmörja henne. Barnet ger han Nöd-
dop i Lifmodren "efter den Chrifteliga Re-
ligionens bruk." Vid hiifvudets uttaganda

bringar han 2 fingrar af den ena handen i

munnen och 2 af den andra öfver axlarna.

Vid Atonia Uteri och den dåraf upkomne
häftiga blodflod, brukar Förfaft. hvarken kal-

la omflag eller infprutningar af kalt vatten och
Ättika , emedan de göra blott en kramp och
flöden återkommer, utan han gör tryckning

med Blyplåten, förer in en mjuk vehl af Lin-
ne i moderflidan och ger in Tinåura Cinna-
momi flere gångor. ( Ockfå har Tyika Re-
«énfenten ofta funnit nytta af Aqua och Tin-

o 4 a«-
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tfura Cinnamomi i dylika blodfloder). Dä
Moderkakan ligger för Modermunnen, få los-

far Hr. v. M. henne aldeles och far ut hen-

ne, underbinder Nafvelftrången och drar hä-

ftigt ut Barnet medelft vändning. Når en o-

förlöft Qvinna häftigt dör, /kall man, til defs

Operateuren hinner ankomma, för at göra

Se&io Caefarea, öpna den döda åder på hän-

der och fötter , frottera händer och fötter med
borftar, applicera varma retande cliftirer, be-

tacka underiifvet med varma Dukar, hålla

Stink-Spiritus beftånoigt för nåfan, för at ge-

nom alt detta få henne åter til lifs, eller åt-

minftone hålla blodet flytande och fålunda

Foftret Jefvande* Af fnftrumenter brukar För-

fatt. Kechbergerska Håf- tången och Levret-
«ka Tången, dock berömmer han åfven

Smellie5
s förbåttrade och Leake's trearmiga,

då hufvudet (lår öfver Os Pubis ; at utdraga

et afflitit hufvud recommendérar han Smel-

he's Krok och Burtons hufvud-drag3re, åf-

ven Levrets trebiadiga hufvuddragare. Bäc-

kenets naturliga utvidgande genom Bråfkens

»pfvåljande, förfvarar han med raifonnement

och obfervationer. Se#io Symphyfeos tycker

nan nog om, åfven fom S. Caefarea i linea

alba. Et Capitel om Moder-polyper utgfo

flutet. Hans 46 ftora Taflor åro de flåfte

e
v
fter Smellie, val copierade, och några af

RÖDERER, ElSENMANN Och WALTER, de Öf*

rige föreftalla en hop Erabryoner, en Moder-
po-
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polyp och de brukbarafte Inftrumenfer, hvar-

ibland några af hans egen upfinning.

Vermifchte wichtige Krankenfållc , nebjl

Kurart tind Erfolg, von Dr. Jon.

Andr. Garn , Phyf. %u Daunce. IViU

tenberg u. Zerbft 17893 140 S. 8+

1) Om Lepra Graecorum; Iios en tex

års Flicka /kedde 4 eruptioner och desqua-

mationer på 10 veckor, famt /lutades med
kritilk fvett och urin 5 Sjukdomen hålles får

Scrophulös och botades med Antimonialia,

Decoft- Graminis, flere afföringar , Kina och

fiitigt tvättande, utan andra utvårtes medel.
— 2) Hieranofos. — 3) En ig års Flic-

ka med forftoppad rening fick fluteligen et

våffkigt illaluktande utflag kring Regio pubis,

fedan öfver heja anfigtet, hufvudet, halfen

och benen med dåningar och ryckningar, ef-

ter J år hjelptes detta genom Kina Decoft

med Cifronfaft, Asfa feer. Cafcarill extraå och
Kermes MiaöT. , hvarefter reningen återftäl- .

des med Deccarieres artificiella jårnHaltiga Mi-
neral-vatten. — 4 ) Då feberagtiga Jymromer
beledfaga Bukvattufot håller han ymnigt dric-

kande för godt, annars ej 5 hans bada Läke-

medel däremot åio Cremor Tärt. med Bo-

Q 5 rax
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fax och hel Senap. — O Elaka följder af

förkylning i håll och ftygn. — 6) Lamhet i

vånftra banden af en Mj<*,!k<kaftning , utan

fynlig materia , botades med Senapsbad och
Spanlk Fluga. — 7) Emot Melancholie af

rwer Moral/k ordfak, voro kåmpf?(ka cliftir

båft.i medlet, men fortfattes ej. ( Hvarföre

f j föktes icke mera Narcotica? ). — 8) $ex

y^rioner fingo rus, likfom af Narkotifkt gift,

af hvjt Oft forn flått iånge, och återftåldes

efter 5 dagar genom kräkmedel, afförands

och fyror. — g ) En inklämd Hernia cruralis

hjelptes med kalla om/lag hos en gammal
Man. — io) En inflamation i Lungan med
rhtumafi/k håfrvårk /lutades med buining på

bada ftållen , och den fjuke blef fri/k. —
II) Hårdnackade råformar. fördrefvos åndte-

ligen med Dulcamara. — 12) Buining i

Lefren. — i- ) Scrophler af fvaghet, i iyn-

nerhet efter Onanie och mycken Coitus, bo-

tades genom bå/ka extracler med Liq- Terr»

fo!. Tärt. och Decoft. Graminis, JluteJigen

Kina med Flor. Sal. Amon, Martial. — 14)
Vårtor öfver hela kroppen efter Onanie tuck-

tades genom famma medel» — 15 ) Moder-

kakans häftiga borttagande tadlas. — 16) De*

cocl af Almbark til utvårtes bruk gjorde god

nytta i ikabb, brånnfkador, liggfår m. fl. hu-

dens (jukdomar.

Au
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Aiiferiefene Chirurgifche Wahrnemungen,

nebjl einer Kurzen Vberficht dar Chi-

rurgifchen Vorkjungen, wclche im Ho-

tel Dieu zu Paris gehalten werden,

von Hn. Desavlt , Oberj* om Hot.

Dieu a d. Franz i:r B. Frankfurt

a. Mayn 1791* 224 S. gr. 8. m>

Kupf.

Et nytfjgt arbete, rikt på val befkrefne

Cbirurgi/ka håndelfer, utan utfvåmingar och

vanligt Franflkt pråleri. — Inledningen tages

af det nog hårda Motto: Occidit qui non

Servat. — Genom et fkott med 3 Kulor i

nnunnen, var dar en ftor förftöring jämte o-

förmögenhet at fvålja, detta fenare hjelptes

genom et rör af Refina Elaftica , fom inför-

des genom vånftra Nåsboren ned i fvalget,

kvarigenom Medicamenter och Sopporen hel

månad infprufades i magen. För at få veta

om röret år infördt i fvalget och ej i luft-

ftrupen , hålles därunder et ljus, fom i fed-

nare fallet flåcktar, i förra ej. I alla fall

kan detta röret göra gagn vid oförmögenhet

at fvålja eller at andas. — En ^od Binda

för fratfura claviculae* *- Föreläsning öfver

Diabetes och långre fram öfver urin-Mmma*
— Stenfkårning' på en Qvinna genom Blås*

halfen , fom år mycket båttre ån uringångens

utvidgande* Denne Sten var innefluten i fin

egen
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egen fack af blåfans hinnor. — Tre handel-

fer af Fraftura Olecrani , forn fullkomligen

Jåkres på 30, 35 och 46 dagar 5 Forbandet

år förtråffeligr och håller armen helt utftråkt.

«— 6 håndelfer af Luxatio Radri vid nedre an-

dan. — Et kråftaktigt broft borrfkars, forn

vågåe ir Skalp. Såret läktes förft efter 136
dagar* — Et Sabelhugg i pannan, forn ej

*rår«gt igenom Tabula Interiör, dödade dock

på ig:de dagen 5 elaka fymfomer infunno fig

jförfl I5:de dagen. Man fant hjärnan öfver-

dragen med vahr. — Vid en Neörofis i ne-

dra käften togs halfva käften ut och naturen

gaf en ny hålft. — Hos en Man forn hade

kräfta i ögat, fants hårda Körtlar i broftet

och underlifvet. — 15 håndeifer af Fraélura

Claviculae. — Striftura Urethrae, forn hota-

de med en fiftula perinaéi, håfdes genom en

chateter af refina elaftica, forn bars 3^ dagas.

—- 2 obfervationer om Spanlkftuge-plåfoers

nytta vid commotio cerebri. — Läkning af

en onaturlig Aous, hvarvid två delar af tar-

men hängde ut genom Bukringen, hvarefter

dock en fiftel blef qvar. i fådane fall fager

Författ* år den utehängande tarmen altid om»
vänd, och måfte fåiedes forft våndas tilråtta

igen innan den införes*

Sup-
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Supplementet qucedum ad comment. de Con*

cept & facundat. humana. Ibid. 2%

$, 8.
?

Med nya och nog klara grunder under-

ftödjes några åldre Phyfiologers mening, at

Semen Virile icke genomvandrar Uterus och
Tubae Fallopianas til Ovarium,utan at det re-

dan i Vagina, och vål förr, genom Vafa ab-

forbentia blandas med Modrens vår/kor, och
Secerneradt därifrån föres til Veficul» Graf-

fianae. Förtjänar at låfas.

Verfuch iiber die Natur und Entjlehung

des Anflechungs gifter bey Fiebern-von

Joh. Adlerson d. A. K. Dr. A. d.

EngL m. Anmerk. von Dr. W H~ S.

Buchhgvl. . Herz. Sechs Bergralh.

Jena 1790. 7 bog. S.
t

Handlar i fynnerhet om den få kallade

Fångelfe- eller Lazaretts-Febren fom upkom-
nier dåraf, at ej vederbörligt utbyte kan /ke

emellan atmospberens elafti/ka luft och den
i Lungan afföndrade ånga. Smittan fker ge-

nom utdunftoiBgeo eller igenom fådane faker

kvar-
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Jivaruti denna år infupen. Båfta medlet at

renfa elak luft år Vinättika, fom ofta ftånkes

pä golfvet 5 åfven ångor af hett vatten , hvil-

ka ftatkare attraheras af luften, ån de fjukas

utdunftningar, hvarföre desfa praecipiteras på
vattnet* Rök-pulver och Kådor, fager Öf-
verfåttaren, föröka mer den phlogiiiicerads

luften»

Domeniko CiMLLcfs , d. A. D zu Nea-
pel^ praélifche Bemerkungen iiber die

Venerifcher Ktankheiten, nebft einer

ausfiihrlichen Anireifung die/elbe durch

fublimat einreibungert grundlich zu

hellen. A. d ItaL iibetj. mit Zitjåt-

%en u. Anmerkungen von ^. G* OÅa-
ne, d. W. W n. A. G. Dr. Leip-

zig l79°> 450 J 8-

Theoretifta hälften af detta vårk år fullt

af hypothetifka fpitsfandigherer, men den

Praåifka däremot rått artig. För at undvika

den fkada fom Sublimatets invårtes bruk kan

förordfaka, nyttjar han en Salfva af et qvin-

tin Sublimat och et eller två uns Svin-ifter,

hvarti! fåftes val 10 gran Opium, då kånflo-

fullar* delar Ikola fmörjas* Til cureo utvåljes

en
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en tempererad årstid och förberedelfen (ket

med ljumma bad 3 eller 4 dagar före fri-

ftionerne, famt ymnig dryck af Dscoå. Sar-

faparillae, L. Gu^jaci &c. eller vaslla5 Mjölk
håller han mifstånkt för at göra Lympha feg,

fördårfva magen och förordTaka Diarrhé, Til
förfla fri&ion tages et quintin Salfva, och
hälften ingnides på hvar fotfåla , efter 3 få-

dane fricliones hvilas en dag och badas. Se-

dan göres 3 friclioner af 1 £ quint. Salva och
badas, och vid alla följande, tils fjukdomen
år botad, får man icke öfver/krida 2 quintin.

Handen, hvarmed man frotterar, måfte be-

tackas med en i fett doppad Hand/ke och

dårutanpå en blåfa. Desfe Sublimat-friclio-

ner värka vanligaft och båft genom Urinen,

ej få vål genom fvetten, och Salivation up-

kom blott en gång ibland 1005 jåmte dem
brukas andra in - och utvårtes Medel fom in.

diceras» 1 ftållet för Aqua Phagad. nyttjar

Författ. med mera fördel Aquae fonf. 2 Du
Mell. aegypf. 2 Dr. medelft charpie pålagdt

eller til infprutning. He<5rici och Scorbutici

ateflutas från all Mercurial-Cur* SJuteligen

berättas 50 håndelfer, hvaruti denna method
naed lycka blifvit nyttjad.

D.
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Z% Cur* Gb. TtiEOB, 'Éortvm Gommen*
tarius de Vitio Scrofulofoj quique in*

dependent Morbis Secundariis, qui nu*

per illujlr. Societ, reg. Medicor. quce

Parifiis eft plaufum tulit. Tom. U
Lemgov. 1789- 3$° /• 8.

År den fullflåndigafte Skrift öfver detta

åmne fom hittils utkommit, oagtadt den Jåm-

nar mycket 6frigt at ånnu underföka. Förf.

Jfkiljer Scrofler grundeligen ifrån andra hårda

Körtlar, i fynnerhet ifrån Strumas och Scirrhi,

och vilar at dårtil fordras en egen Cachexiej

de angripa icke aiienaft halfen och de yttre

Körtfarne, utan afven de inre, åfven alla Ilags

Körtlar, ehuru ordfaken ligger i Lymphatifka

fyftemet. Han fåg en gång hos et ^ års

Barn, medftockningar i Mefenterium, vårke-

lige opna Hacmorrhoider* Scrofulöfa^ giftet

kan fållan enfamt göra få elaka fymtomer

fom BiERCHéN be/krifvar, men det blandar

fig garna med andra Gifter, icke eller kan

det hårledas ifrån Venerifka giftet, fåfom

mycket yngre , faflån det genom complica-

tion dårmed blifvit i fenare tider fvårare och

mera gångfe* Om Sjukdomen kommer af

Syra? Den år icke fmittofam/ty den har ic-

ke något miasma til grund. Lårorikt vilas

huru ockfå efter andra fjukdomar Körtlarn*

kunna fvullne. Om årfda Scrofler och Arf-

ijuk-
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fjukdomar i ällmånhet; vanhgafte ordfakén åt

ofnygghet. j£tioIogien år minft tilfredsflål-

iande och Therapien ganfka kort, et fpeci*

fikt medel kan man icke hoppas, emedan
det icke gifves en

'
ScrofuJös ikårpa, (åfom

det gifvefi en Venerilk.

Preifs-frage } wc/c/ic ift dic Jicherjte tind

befte Methodc Schufiwundtn QVulnera

Sclopetaria ) %u hcihn? btantwortet

von WiLii. Schmitt , K. K, Ober*

Chir. Wien i?88 > 163 f. 4.

Den K. K. Jösephinska Medicm/k«Chi-
rurgifka Academien upgaf denna Fråga för

1788 om Skotrfårs flkötfel, famt hvad olikhe-

ter yppa (Ig om fåret ikedt med PiftoN Mu«
fquet - eller Carteche-Kula. Hr, Schmitt af-

handlar då fit åmne efter Academiens omdö«
me rått val, faltån han fager ingen ting, fom
icke vare uplyftare Cbirurgier förut lårdt. Han
förbjuder Aromatifka, Spiritueufa , famman-
dragande och Blymedel vid Förbandet ; at

upfloppa fåret med torrt Charpie $ at draga

hårdt åt bindan, at comprimera vid blödning,

at bruka olkickeliga Inftrumenter vid fram-

mande Kroppars uttagande, at fondera, at

nyttja Bourdonnettef ,Turuoder och Setacea*

XL B, N;o 8. H De*
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Det nödvändigafte vid förfta Förbandet beflåf

däruti, at efter all möjlighet göra inskärnin-

gar, för at utvidga faret, upmjuka de /lifna

och hårdnade kanterne, minfka fpånningen i

de angripne delarne och göra fjelfva fåret

enklare, hvarigenom man fåttes i ftånd at ut-

IkafTa främmande kroppar ur fåret, famt fö-

rekomma inflammation
,

gangraen, feber och
convulfioner. Suppuration roåfte på alt fatt

befordras och inflammationen min/kas, båda
ändamålen vinner man med Digeftiv- Salva

och upmjukande omflag, jämte löft Förband
och antiphiogiftifk Ikötfef. På famma fatt

fkall fuppurationen underhållas, tiJs fåret år

fullkomligen rent, då ftårkande medel befor-

dra läkningen , hvartil Hr* Henezowsky's
Decoft af gröna Walnöts-fkal berömmes få-

fom det bäfta. — (Jämför härmed Lic. Gal-
ieens afhandiing öfver famma ämne, hvilken

i fin korrthet innehåller oändeligt mer både

theoretifkt och praåifkt föröånd).

H Fearons Abhandlung vom Krebje 9

nebjl emer neuen Methode zu opcriren

infonde t hett bey Krebfen an den Brit-

Jien und floden. Å> D. EngL mitt

An*
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Anmerh. Buisberg 1790* 6\ Ark
8:vo.

Har uprepas hvad Författaren i Medical

Journal redan yrkat, at icke angripa Kraft*

fkador med invärtes och utvårtes Medel , i

fynnerbet ej med frätande, utan ftraxt bort-

/kära dem. Dirvid fkonar han den funda

buden öi mycket fom mojligr, bortlkår alt

det /kliade, til och med en del af Bröd-

mu/kein och glanduia? axillares, om fåbehofä,

och förenar iårGt ftrax.t genom Sutur och
bäftplåfter , at få en fnar läkning utan bul*

ning. Blödningen vid Bröftens aftagande

har han aldrig fett vara farlig, och fåledes

ej (tillät den med onderbindnmg. — Då o-

peration ej kan fke, eller det onda återkom-

mer därefter, har han funnit Cicuta och 0-
pium. invårtes, famt omflag af ftött Lin»

frö, vara de blfta medlen at lindra det o*

boteliga onda.

J. /?. Giese, Medicinalrath u. Landmed*

Unterfuchung, warum eingeimpfte Poc-

ken eine gelindere Krankhett verut-

Jachen, voie die durch die Naturlichc

H 2 An*
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Jnjlechung erregien. Miinjler 1790 ?

5\ Ark 8:0.

Ordfaken år den, at vid naturlig fmitfa

kommer et mer fördårfvadt, elakare, volati-

Jare gift til ftörre mängd i Kroppen, ån vid

ympning; Stolls och Gattis mening, at gif-

tets infupande i Lungan och i Magen, vid

naturlig fmitra, gör den vårre, vederlågges,

I (löd håraf rådes at taga yrapvahr af goda
Koppor , famt förklaras hvarföre Kopp«farfo*

terne aldrig åro få elaka i början , fom då

de varat någon tid. — Underfökningen år

/krifven med mycken kunfkap och noggran*

het.

Von dem verjchiedenen Verfahren der V5l«

ker bey Kranken, Sterbenden und ver-

jiorbenen. Zwey Bey tråge zur Ge'

fchichte der Menfchheit und Medizin.

Nebfl plan . eines herauszugebenden

Werks, uber die einheimijche Arzney-

kunde der verfchiedenen Völker auf der

Erdcy von L. L. Fincke, D. tu Prof.

d. Med. Lingen 7789 , 110 / 8-

En interesfant och artig Skrift, håmtad
ör goda Källor, faitin mycket kunde tillag*

gas,
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gas. Med det utlofvade Vårket ÖCali följa

«n Nofologifk Werlds-Charta»

An Esfay on the prefervation of the He-

alth of perfons employed in Agrfcultu-

re, and on the cure of dijeafcs inci-

dent to that way of life, by W. Fal.

conerj M. D. Phyf. to the Bath Ho-

fpit. Bath j78s>^ 88 f 8.

Denna Skrift var förut trykt i 4:de

Bandet af Letfres and papers published by

the» Society inftituted at Bath for promoting

Agriculture, Arts, Manufaåares &c. Icke fi

mycket får fjclfva Landtfolket år den förfat-

tad , fom för Landt-pråfterna, hvilka han up-

rnuntrar at ftudera Ldkare-konften, för at kun-

na hjelpa lina åhörares åfven lekamliga brift-

fålligheter, fåfom et ådelt tidsfördrif. — Förft

talas om Landtfolkets förmåner och ölägen-

heter i anfeende til hålfan, til hvilka fenaré

i fynnerhet höra väderlekens inflytande, hetta,

köld, våta, oförfigtighet med kall dryck

,

förfummelfe at ömfa kläder efter fvettning,

Magens öfverlaftande. Håifans bevarande fker

iåledes medelft yllna Kläder, flora Halmbat-

H 3 tar



tar (ej Ull- eller Skinn-mösfor), Kroppens
frotterande efter arbete (fom hvar Stalldräng

vet göra åt Häften), aldrig gå ut faftande

,

mycken renlighet och tvättning, famt iaktta-

gande af tjänlig och lagom Mat. Det öfver-

hand tagande Bränvins-fupandet , fom mer
och mer tränger ut det välgörande Ölet och

hotar med nationens phylifka ruin, borde bli

et föremål for Lagftiftningens tuktan» (Tvärt-

om gynnar man Bränvins-Brånnerier ochKro-
gar på många (Milen i Tyfkland af mifsför-

ftåndna Finance-Speculationer). Får upmun-
tran til renlighet år Söndagens helgeffe åfven

få vål et phyft/kt godt fom et rrorahTkt. —
Vid de vanligafte Sjukdomarnes botande går

Förfatf igenom de måft, brukelige Läkeme-
del. Åderlåtning har med tärhmelig rått fram-

(ta rummet, hälft i början af Sjukdomar (af-

förande torde ibland göra rangen ftridig )

,

men at öpna åder af vana Höft och Vår år

åltid fkadligt. Til Laxer-Medel recommen-
deras i fynnerhet Engelfkt Salt och varnas

för hetfiga faker; vid plågor i underlifvet

bör detta altid un ferfökas, emedan Bråck å-

ro hos Bönder mycket vanliga. Til Kräk*

Medel tjänar hälft Ipecaruanha,med Kråkvin-

ften eller Kräk-vin, hvarvid anmärkes, at en

något ftor doiis Ipecac» gör mindre plågor

ån en liten, at man ej bör påikynda kräk-

ningen med retning i halfen, ntan fnarare

Fiindra den få långe fom möjligt, at mycket

dric-
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drickande af varmt vatten fkadar, åfvenfom

Kråk-medels oftare bruk förfvagar mycket

matfroåltnings-kraften. Svett-drij'vande behöf-

vas fållan, det [åkrafte år ljumt fotvatten då

man går til fångs och en måttelig dofis hjort-

horns-fpiritus med The-vatten. James-Pul-

ver gör )bland kråkning, ibland ftolgång, U
bland fvettning, och år ej annat ån et Antimo»

nial praeparat (vagare ån Tärt. Antim. ( San*

nolikt Antim. diaphoret. non ablutum), det

år nyttigt i början af Febrar och nu mera
koapt 5

1- få dyrt fom i början. Dårpå följa

Urin-drifvande, ftårkande (i fynnerhet be-

ftåmmes tiden vål då man bör ge Vin i e*

Jaka Febrar), retande och båfka Medel,
Span/ka Flugor och Senaps-degar , famt flu-

itligen Opium och några allmänna reglor.

Dr. H. % P/fULiZKr. — AnJeitung fiir

Landleute zu einer vernunfiigen Ge*

fundheits pflege 3 worinnen gelehrt wird

wie man die gewohnlichften KrankheU
ten durch menige uad Jichere Mittel ,

hauptfächlich aber dutch ein gutes

Verhalten 3 verhuten und heilen känn.

Ein Hausbucl^ fiir LändgeiftJicfi?. —
H 4 Wun-
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Wnndårzte und verftändige HcmsvDtrthc

Zumal in Gegcnden wie Reine JErztc

, finé- Frankfurt a. M. 1791 , 6$o f.

8, tt. Regift.

En af de båfta / fuNftåndigafte och för-

fluftigafte Medicinfika Folks Böcker, fom
Tyfkland åger , hvaruti i fynnerhet lämnas

Landemannen riktiga begrep om hålfa och

fjokdom, famt reglor. at förekomma och i-

genkänna fjukdomar och hvad man därvid

icke bör göra. Sannerligen åcn häfta vågen

at på Landet utbreda om förnuftig Medicin (k

uplysning, tvärtemot vanliga methoden^fom
fynes antagen och följd til fulkeriets förkof-

xan. — Åfven gifves här en god anledning

til Barna-föderikors iköffel och Barnens Phy-

fi/ka upfoftran. — At, til luftens renande i

fjukas rum, flå Ättika på flott Kalkften, du-

ger val icke.

BeratteJfe om befiafferJieten af det mor-

di/ka Skott , fom ändade HSgftfah

Konung GUSTAF ilhdjes iif.

Sedan, enligt det fårikilt tryckte Proro-

toll, i Hö&a vederbörandes närvaro, det Kgh
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Liket blifvit Spnadt, den 30 Martii 1792,
fants defs befkaffenhet vara följande:

i:o, Såret, efter /kottet i veka ryggen,

helt nåra ryggraden, på vandra hdan, något

up om höften och däromkring, liknade en

fådan rodnad, fom utvifar kallbrand, djupt

innanföre. För öfrigt fants ingen ting ut-

vårtes , men hela Kroppen omgifven med gan-

/ka tjockt fett,

2:0, Såret underföktes inuti, och kän-

des då tydeligen Procesfus Transverfus af

tredje Vertebra Lumborurn krosfad, famt

famma Procefs af den fjårde Låndkotan blot-

tad.

3:o, Dårpå öpnades Bröftet, hvarvid

märktes at brofkerna af refbenen voro ben*

aktige, den vånftra Lungan faft- vuxen och
tåckt med mycken ilelnad flem. Hjertat

ftort, frifkt och mycket fett.

4:0, Vid Bukens öpnande, fans Lefren

och Mjälten något möre och felaktige , men
Magen och Små-tarmarne fri/Ka, åfven fom
början af de ftora Tarmarnej men flutet

daraf eller nedftigande delen af Colon, famt

den del dåraf fom kallas S, Romanum Coli

och Mefo-Reétum, voro gangrenerade, och
dårinnom något tranfuderad fammanlupen
blod, men ingen fårnad kunde man dårpå

finna, utan var Bukhinnan ( Peritonaeum ) af

(kottet ofkadd, ehuru gangrenerad uti hela

inre delen af vånftra höften ( Regio Lumba-
H 5 ris
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ris finiftra )• Men da denna hinna flrildes

ifrån närliggande mufklar, fants genaft en
Blykula liggande i en gangreneufe våtfka e-

mellan inre fidan af Mufculus quadratus Lum-
borum och yttra delen af vånftra njuren,

hvilken åfven mot defs nedre del var i ytan

något fkadad och gangrenerad»

5:0, Såret underföktes nu låttejigen ini-

från, och fants fkottet, utom huden och fet-

tet, hafva genomborat fenaktiga utbredningen,

början af mufklarne Sacro - Lumbaris och
Longiflimus Dorfi, fkadat de nåmde Proces-

lus Transverfi af Låndkotorna, gått igenom
inre fenaktiga utbredningen af Transverfui

Abdominis och köttet af Quadratus Lumbo-
rum, hvilken våg fants nu rundt om gangre-

nerad.

6:0, Vid nogare underökning fants i

desfa köttaktiga delar idet öfverfta af en Jårn-

nubb och et Hagel , famt i fettet vid Njuren

et Hagel.

7:0, Mufculus Pfoas på vånftra fidan

var ockfå gangrenerad, famt dåruti et /krot.

8:0, Uti fettet emellan mufklarne Trans-

verfus och Obliquus Abdominis två tum up-

om kanten af robenet (Crifta llei) fants åfven

en kantig tålgd Kula ä).

De

a) Alla desfa dödande Ämnen åro , i en Guld-Dofa
förvarade, infatte uti Kongl. Rånte- Kammarens
Hvalf.
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De 6frige inålfvor voro i frifkt tilftånd,

och vid Obduclion intet vidare at anmärka
,

ån at uti tarmarne fants ännu tvänne döda

ma/kar ( Afcaris Lumbricoides ) fådane (om
den Konungen under fjukdomen mifte.

Af /kottets låge och utfpridning fyntes

fåledes omöjeligheten både af defs utragning

och af (kådans hjelpande*

Denna Obduclion förrättades af Ofver-

Direcleurert Dr. Dan* THél, med tilhjelp af

Profesforen Dr. And. Hagström.
Närvarande fom Deputerade af Kongl.

Collegium Medicum voro : Herr Arch. och

Ridd. Abr. BÅck, Asfesforerne J. L. Odhe-
LIUS, C RlBBEN, C. FR. V. ScHl/LZENHElM,

A. Hedin.

GeneraJ-Dire&euren och Ridd. O. af A-
crel, Arch. H. Schutzercrantz, Kg!. Lif-

Medicus Dr. El. Salomon, Kg!. Lif-Oir.

Dr.D. Rung, tchK, Hof-Med, Dr. Joh. G.
Hallman voro åtven tiiitädes.

Det Kong!. Liket bJef fedan icke på
vanligt fart Balfameradt, utan förvarades en*

daft med tjänlige MedeJ , til at kunna under
visfa dagar utfättas til Allmänhetens å/kå-

dande*

Ffc
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Födde och döde i Stockholm år 1791*

Födde:
Gosfar - - - - .

- • 1246
Flickor • - .... 1267

Tilfammans 2513
Af desfe voro:

Gosfar åkta ... gy^
oåkta - . . i - 332

Flickor åkta - - - - 920
cåkta - 347

2513
Döde:

Mankön - • - • - - - 1873
Qvinkön ----- r89i

Tilfammans 3764
Af dem voro:

Mankön, Barn til o* nu lo år - - 752_ — Ogifte öfver 10 år - - 579— — Gifte 592
Qvinkön, Barn til o. m. 10 år - - 697— — Ogifte öfver 10 år - 544~ — Gifte 600

Tilfammans 3764
Barn döde innom förfta året voro : Gos«

lar 464, Flickor 405, tilfammans 869*
Gammalt Falk 8° år och dåröfver Man-

kön 3i, Qvinkön 60. — 90 år och dåröf-

ver Mankön 1, Qvinkön fti«

Sjuk.
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Sjukdomar, i hvilka de måfta hafva dödf
?

Iro angifne vara:

Hetfig Feber 539. Slag och Brådöd

923. Lungfot 529. Koppor 2^9. I Barns-

börd 36. Genom olycks-håndelfer 57 och

däribland 4 Sjelfmördare,

Vigde par hafva varit ioio*

Anguflura*Barken kommer från
m
Guyana

på fafta Jandet af Södra Amerika. År 1790
fåndes han förfta gången til London från Hr.

Chollet i Dominika 5 men blef af fårfkilie

anledningar utgifven at vara kommen från A-
frika. Denna Bark kunde då ej fåljas i Lon-

don och blef dårföre kaftad i Themfen;men
nyttjas nu i London af Medici och fåljes til

bittre pris ån Kina-Bark*

Utdrag af Provincial Medici Dr. Carl
Sauers Embets-Berättelfe.

PUuritis-biliofa.- Denna fjukdom förfpor-

des uti fiftvekne Martii månad i Mattaröds
Socken af våftra Gjönge Hårad, och om
hvars förhållande Herr vice Paftoren Elm-
esen lämpade mig underrättelse $ defs accu-

ra-»
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Tara Relation inträffar til ftörre delen med de»
befl<nfning iom Sauvages i fin Nofologia

,

Tom. I pag. 470 lämnat. Syroptomerne vo-

ro i början: Rysningar med påkommande och
ihångande hetta, ftark hufvudvårk , klåmfel

j

bröftet, ftyng, bitter fmak, åckel och kräk-

ningar, fram i fjukdomen inflålte hg blod-

blandad Expecloration och fluteligen Delirium,

fom anfågs får farligt tecken, hälft döden
följde garna härpå; hvaremot en Sudor Uni-
verfaiis kring g:de och inte dygnet var lät-

tande och critifk. — Til denna Sjukdoms
afhjelpande, ordinerades måtteiig åderlåtning,

befynnerligen hos blodfulle, hvareft pulfen

kändes flå häftigt ^ fom hos de flåfia' efter

upgiftsn intråfifa 5 härefter Skulle et PuJvis E-

metico Laxans gifvas af Tarfaro Antimoni-

aii Cryftal. Tärt* och Rheoj fedan defta ef-

feåuerat , borde et få kallat Feber- och Bröft-

Pulver tagas, fom beflår af Cryftai, Tartari,

Tärt. Antimon. och Pulv. Liqviritias, dåraf

en god Thée-lked hvar 3:dje timma nyttjas

rnt-d tunn Gryn-foppa eller Korn-vatten, hvari

Åtticka qch Honung blandades. Af famma
Mnn^hade jag några veckor därefter den Ög-
nande underråttelfe, at ingen af de federme-

ra tilfjuknande dödt, fom begagnat (Ig af om-
nåmde råd»

VayiolcCy af Benigna och Maligna flaget,

bafva varit ggngbare, få på Landet, fom i

Staden nåftan hela förfiutna och en del af

det.
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detta år# Allmogen föker emot denna Barn-

fjukdom fållan Läkare, och ehuru många af de-

ras Barn dö bort eller lida mycket under fjuk-

domen, och ftundom blifva för all fin öfriga

tid fkadade til håifan, kan alt fådant ändock

ej förmå den at fatta förtroende til enda rädd-

nings-medlet , fom år Koppympning Tor-
de hända, om Herrar Kyrkoherdar vid fin^

Hus-förhör och ftundom från Prådikoftolen,

någon gäng fökte öfvertyga fina åhörare om
angelågenheten och (kyldigheten af denna fak,

/kulle högen väckas at confervera deras af-

föda, forn erfarenheten vifat ej fållan til nog
fiort antal uti elaka Koppor går förlorad. ~
Uti Privat Praåique förekommer ej fållan

Kopp-Patienter, och har jag i förflutna tiden

haft många under min vård 5 år man få iyc-

kelig , antingen i tid blifva kallad eller innan

fjukdomens anfall fått Patienten praeparerad

,

kan mycket uträttas. — Den method jag

långre tid i denna fjukdom brukat, har varit,

at igenom et Infufum Sennae Citratum, hvari

liten dofis Tärt. AntimoniaJis tilblandats, rå-

na Prim» Viae 5 därefter under Febern och
vid eruptionen gifvjt Mixtura Salina, (Ph. Sv.

2*dra Edition), med diluerande dryck, myc-
ken fångvårme och hetta i rummet har man
lekt förekomma 5 Fotbad och Sinapifmer för-

gåtas icke; uti 3:dje ftadio hafva Campho-
rata och Acida Mineralia gjordtgodt biftånd,

lika fom Cortex Peruvianus vid fuppuration

,

famt
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famt vid inträffande Febris fecundaria eller

Reforptions-febren , omförmålta Potio Laxaris

och Mineral-fyra.

Betydeliga tilftötande Accidenrier vid

Koppor åro val icke ovanlige; af detta /lag

får jag bafva åran upgifva en, fom fikavift lyc-

keligen afbjelptes: Et Barn på 3:dje året fick

vid Eruptionen Convulfioner, (om ftadnade

i en Hemiplegia Lateris Dextri $ lycka var

at Kopporne voro af god art och mycket du
fiinfla, at man kände utan affeende på dem
gripa til pasfande Medel emot lamheten Si-
mulerande CJyftirer applicerades, Veficaro-

rium lades i nacken, invårtes gafs in Mixtur

af Aqua Fl. LavenduJaj, Liguor. NervinuS

Bång. och Syrup. Cort. Auråntior. De Para-

lytiflka delarne frotterades med flanell och

tvåttades flundom med Spiritus Anthos och

Baifamura Nervinum; fmåningom hade man
den fågnaden at fe denna lilla Patient åter-

ftåld.

Koppympning bar jag endaft under den-

na epidemie anftåldt på 4 Barn, de 3:n@

voro Herr Lagmannen Testrup och det e-

11a Högvålbome Herr Baron, Majoren och

Riddaren Leyonhufvud tilhörige. — Prsepa»

rationen /kedde på Dimsdals fått och ino-

culationen med Veficatorio och tråd, alt af»

lopp gan/ka våi och fjuknade Patienterns

på 5*.te dygneté — Det ena af desfa Barn

ärfors under beredningen bafva Tsenia, må-
tte
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fte häremot bruka Noufferska remedet med
den /killnad, at i ftället för ftarka Purger

medlet gafs Oleum Ricini, medelft hvilket en

ftor de! af mafken boitgickj inga Convul-

fions-rörelfer förfpordes vid Koppornas urflä-

ende ; men fom Malken ej var fulleligen ut-

kommen, uprepades omnåmde remeden fle-

ra gångor efteråt, för at få den utrotad*

Paxalyfis Lateris Dextri Facici. En me-

delåldrig Karl , blef utan vetterlig raifon an-

gripen af denna Krämpa \ Munnen var dra-

gen åt motfvarande fidan och ögon - lacken

på förlamade fidan kunde ej /lutas* Patien-

ten var tåmmeligen robuft och fullblodig, fie-

re evacuationer anftåltes, Veficatorium lades

i nacken, åfven ftimulerande och (lirkande

medel på affekterade Partierna, flere dagar

framfkredo utan bättring, hvarföre iluteiigen

en Decoft af Rad. Valerianae och Flor. Ar-

nicae togs några gångor på dagen, med tif-

blandning af Spiritus Antifcorbut. Dravitzif.

Härjämte Eleftricerades paralytifka delen med
ftarka fprakningar, hvarigenom Patienten ef-

ter en veckas förlopp fulleligen reftituera-

des.

Dyfphagia ParaJytica* En Klockare vid

namn Maas uti Opmanna By af Willands

Härad, fökte hos mig hjelp emot denna fjuk-

dom, fom hafteligen honom åkommit, lam-

heten i fvalget var väl icke fullkomlig, men
fträckte (ig til tungan och ögat å vandra (1-

XL>B. N;o 9. I dan 3
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dan, med fiörfta befvår kunde litet tunt (kof-

tals fås ned, fedan det flere gångor Ikjutits

fram i munnen. Patienten var emot 40 år

gammal och af en robuft kropps Conftitu-

tion. Ingen omtanka fparades för at hjelpa

honom i defs beklagansvärda ftållning. Ef-

ter föregången evacuation förföktes med Ve-
ficantia, Linimenta Volatile och Epiftaftica

kring halfen, åfven injicierades ftimulerande

och ftårkande Gargarismata, men utan fårde-

Jes nytta. Då jag fåg mig med desfa Me-
del ingen ting til Patientens foulagerande kun-

na uträtta, låt jag hvarannan afton kring hal-

fen ingnida i Dr. Ungventum Mercuriale med

I fcr. Camphert, hvarmed continuerades uti

3:ne veckor och jämnades för en och annan

dag enar indicia til Saiivation marktes; hår-

af tiltog förmögenheten at kunna fvålja och
åfven at tala redigare 5 men ehuru man ge-

nom continuation med Salfvan trodde fig kun-

na fulleligen hjelpa Patienten, har fådant ån

icke kunnat fke; emedlertid år han öfvermåt-

tan i;lad , a t tilftåndet få an fen Ii gen förbätt-

rats, fom han endaft tilfkrifver omnåmde Salf-

vas brukande.

Pafe-Sjuka. Sådant namn har en Catarr-

halilk fvulft under hakan upåt ena eller bå-

da öronen erhållit ; härmed befvårades mån-
ga vid Vår-tiden förra året. — Sjukdomen
medförde en remitterande Feber, ftark och

ömmande Ivulft, fom gjorde at munnen icke

utan
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utan ftor möda något litet kunde öpnas, det-

ta continuerade flere dagar och hjelpfes genom
Laxantia, Blodiglar, fördelande Krydd-påfar

och Mixfara Sambucina.

Morbus Niger Tisfoti. Et ålderftigit och

ogift Fruntimmer, mycket mageriagt, fjukna*

de i flutet af November månad förvekne å-

ret 5 hon klagade i början måft öfver vårk och

fpånningar i underlifvet, famt oppresfion un-

der brödet, hvaremot uppä någons tilfiyrkan

togs Mag-droppir $ efter 2tne dagars forlopp

påkommo tuta dåniigar, ftor mattighet och
åckel , emot aftonen uttömdes en anfenlig

quantitet dels mörk och deis röd Blod, få

genom kråkningar, fom per Anum. Under
denna Paroxyfmus blef jag anmodad beföka

Patienten; vid min ditkomft, var Pulfen fnabb

och klen, mattigheten ftor, tungan hvitaktig

och påkommo dåningar vid minfla rörelfe,

hvarefter uttömdes något af fvart blod och

var i fynnerhet det fom Per Anum/ afgick

mycket fegt och möfkt$ min åtgärd vid det-

ta tillålle beftod endaft dåruri, at jag Jåt läg-

ga Dukar öfver underlifvet, fom utvredos u-

ti iika delar Win-Åttika och vatten, invårte*

förefkrefs en Emulfio Amygdalina Papaveracea,

fom togs emellan dåningarne , frampå natten

var någon fömn och fyntes följande morgo-

nen någon bättring, undantagande, at Patien-

ten var fujette at dåna enar hon ville fatta

6g up i fången, hvaraf jag fruktade at af dea

I 2 fvar-
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fvarta och fega materien ån exifterade i magen
och tarmarne, jag lått dårföre applicera Cly-

fter af Decofl. ChamomilJae och OxymelSim-
plex, fom afförde en god del af fvarta ma-
terien 5 härefter före/krefs et Decotfum Ta-
marindatum med Manna, fom /kedde 3:dje

<?!agen efter infjuknandet^ knapt hade några

/kedar håraf förtärts, förrån en ny attaque på-

kom, hvarunder til c\et minfla et hälft qvar-

ter dels fvart och dels röd blod uttömdes,

på båda fåtten , aniigtet feck en Likfårg, Pul-

len blef knapt kännbar, hånder och fötter

kallnade, hvaraf man befarade et fnart Hut;

underlifvet fomenterades med enahanda bad-

ning och ingafs en och annan /ked af Aqua
Mentbas, med liten tilfats af Spirita Mtbereo
Vitriolato och Syrupu Aurantiorum 5 urgeran-

de {ymptome*na diminuera , mera värme å-

terkom i Kroppen och Pulfen flög diftinfta

flag; förra Emulfionen återtogs och continu-

erades härmed hela natten, då ingen fömn

var; 4:de dagen om morgonen var Patien-

ten i få måtto förbättrad, at ingen dåning

märktes til, Pulfen llog något högt och hä-

ftigt, famt underlifvet fritt för fpånningar och

oro 5 nu för/krefs fom lindrigt ilårkande och

ftillande et Deco#um Rad* Acetofae med Syru-

po e fucco Aurantiorum, hvari litet af Spi-

ritu Vitrioli inblandades 5 til natten ordinera-

des åter Emulfion. Dageligen förbåttrades

denna Patient härefter, at jag på 7;de dagen
(råa
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från Sjukdomens början råknat, kunde gifva

et uns Manna folverat i varmt Thée och fe-

cunderades effe&en med Lavement
3
fom lyc-

kades val, at öpningar erhöllos med något

af fvarta materien , hvarefter ingen dåning

förfpordes; IluteJigen för at ftadga hoppet

om förbättringen , tilftyrktes Emulfio Peruvia-

na* — En Qedemateufe fvulft uti fötterna

tilkom fedan Patienten började gå uppe, men
detta öfvervants åfven* genom iindriga Laxe-

rande Medel y frotteringar och continuation

af Kina. — Flere Cafus vågar jag ej denna
gången upgifva af fruktan at deras åhörande,

låfom kan hånda mindre fållfamma, torde

incoramodera, emedlertid underlåter jag al-

drig efter båfta vett^ med all noggranhet

bandhafva hvad mig uti Pra&iquen förekom-

mer.

Publique förrättningar med befigtningar

förekomma nu ganfka fållan, och har jag hår-

om ingen ting at anföra.

Veneriska fjukdomen förmårkes på flere

ftållen i Lånet 5 de fjuke intagas på Lazaret-

tet at cureras få långt rum medgifver , de
andre få bruka curen hemma, fä godt tk9

kan.

i i u*
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Utdrag af Provinc. Mediet i Uddevalla,

Hof Med Dr. 'Johan Adolf Leevens
Embets-Reiation for Ar 1790.

Vid årets början och uti de 3*.ne förfta

Månaderne, fortfor ånnu den uti min Em«
bers-Beråttelfe för 1739 anförde och af All-

månheten kallade Carhcrona Febren: åtmin-

ftone tycktes den utfpridas af hemkommit
Man/kap ifrån Örlogs - Fartygen , fom til en

del ehuru tilfriiknat, å nyo infjuknade, då å-

ter en annan del fårft efter hemkommen an-

greps af Sjukdomen. Jag trodde i början

och vid Sjukdomens förita utbrott, at den
endatt var af gallaktig natur., men jag fann

Jedermera at den utmärkte 11g , hos nyligen

infjuknade, med Cararrhahfke fymptomer, få-

fom Hals-fjuka, Körtlarnes upfvållande, Ho-
11a, m. m. , och fördenfkull vågar kalla den-

na kanfke complicerade fjukdomen Febris

Catarrhaiis med tilnamnet Putrida, eller i (tal-

Jet för detta fenare nyttja ordet Maligna, få

vida det vore afgjordt, at uti Febrar gifves

et annat flag af malignitet, ån den fom ut-

inårkes genom Virium poftrario Vera. Huru
härmed ock må vara, få var det vid, at den-

na Feber icke fållan var af elak art, fårdeles

för 3:ne ordfaker, nemligen: l:mo för defs

obenägenhet til någon Cnfis perfetfa et falu-

taris; 2:0 för defs bojelfe til recidiver; 3:tio

i anfeende til de Metaftafer fom flkedde, i

fya*
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fynnerhettil Bröftct, dårnåft til Tarra-canalen

och ibland til Hjärnan, Detta året var fjuk-

domen mäft gångbar i Skargården, i fynner-

het i Morlanda Paftorat på Orouftlandet, hvar-

om jag underrättades af Kyrkoherden därftä-

des Hr Magifter Ljungvall, fom emot den-

na epidemien requirerade tjänlige Läkemedel
med utförlig /kriftelig underrättelfe om deras

användande och om förhållandet under fjuk-

domen, hvilken begäran jag ftraxt efterkom.

De utfånd* Läkemedlen voro, utom Emetica,

Laxantia och Acida vegetabilia esfentialia et

Fermentata, äfvenledes magftyrkande medel,

famt Arnica Montana, hvaraf föreflogs få väl

Roten fom Orten: den förra delen af Väx-
ten, eller Radix Arnicse, användes på Herr

Stolls recommendation uti defs Ration. Me-
dend* parte 3:a, då Diarrhé tilftötte. Mea
Allmogen var icke färdeles villig at nyttja

Arnican, i anfeende til de obehageliga kän-

ningar däraf underftundom förfpordes*

Denna Epidemie , fom var et Höften»

alfter, aftynade och uphörde vid Vårens an-

nalkande, och var denfamma något dödande
uti Januarii och Februarii Månader. Uti bör-

jan af Maji Månad beordrades jag, enligt

nårlagde Landshöfdinge-Åmbetets Skrifvelfe,

at refa til Tegneby Paftorat och underföka

Sjukdomen hos Allmogen dårftädes , fom
Krono- Befallningsmannen Ejserman uti lit

Memorial til La&dshöfdinge-Åmbetet, upgif-

I 4
• vit
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vit för ganfka dödande och at vara den fö-

renamde Carlscrona-Febren. •

I anledning håraf, begaf jag mig icke

allenaft til Tegneby Paftorat, utan befökte

åfvenledes Motlanda Paftorat; och befan då,

at Hr Ejsermans föregifvande var ogrundat,

ty inga andra Sjukdomar förmårktes nu haf-

va upkommit, ån PJeurefier , Pleuroperjpneu-

monier och Rlieumatifk Feber, hvilka dock
iparfamt vifade (ig, och hvaraf allenaft någ-

ja få perfoner dödt. Sedan jag iftrönt Sjuk-

domens befkaffenhet, inberåttade jag tilftån-

det hos Konungens Befallningshafvande och

bifogade en filråckelig underrätte! fe om fjuk-

domen och defs Modiiicationer, iamt om de
förändringar i Curen, fom i anfeende til dem
borde vidtagas. Denna jTcrifteliga underråttel-

fe bjef fedan tryckt och uti et tilråckeligt

antal af Exemplar,^ til vederbörandes tjånft

på Orouftlandet utdelad.

Sommaren och en del af Höften förrlö-

to utan minfta fpår af Epidemie, allenaft

Rheumati/k Tandvärk befvårade hår och dar.

De tvånne fifta Månaxlerne af Aret ut-

märkte dg genom en Remitterande Febex af

lötaktig be/karTenhet , hvaraf en och annan
Mef angripen? den var icke fvår eller dö-

dande.

Venerijk Sjukdom har i år Icke fårdeles

Wifvit förfpordj kanfte at Sjöfolkets borto-

va-
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varo under påftående Krig, dårtil bidragit:

några fådane hafva dock anmåit fig.

En affcedad och ålderftegen Pråftman,

fom i lifstiden ål/kat Brånnevin , blef efter

döden befigtigad. Kroppen hade antagit en

häftig och ftark röta; hjärnans fubftans var o-

vanligt blöt och likafom famraanfallen, hyda-

tides och vatten-famlingar funnos under dels

hinnor och i defs mellanrymder;

Utchag af Prov. Med. i Uddevalla , Hoj*

Med. Dr. Joh/jn Adolf Leevens Em*

bets-Berättelfe for år 1791.

Den förfta fjärdedelen af aret förflöt u-

tan någon gångbar fjukdom. En Pleuritte

BiliofoRheumntica upkorn hår i Uddevalla u-

ti början af April månad , fortfor fedan til

flutet af Maji rffånad, då den afftadnade. Jag
kallar den Rheumatifk af desfa grunder: i )

Den aftappade bloden täcktes af en Crufta*

Crasfa Gelatinpfa non Fimbriata, hvilkenicke

heller ågde den fafthet och feghet, fom k3n
produceras af en rättskaffens Lympha Phlogi-

ftica. 2) Voro fmårre och fmå åderlåtningar

likaledes nyttige. 3 ) Tycktes ftynget och
vnrken flytta iig och intaga ftörre vidd. At
åfvenledes något biliöft var inblandat, dårtil

gåfvo elak fmak och diarrhé anledning, hvil-

i ?
" ka
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ka fympfomer ibland vifade fig4 I alt det

6(riga förhölt denna Pleurefie fig lika med en
Pleuritis Genuina- De fom fpottade blod

,

både Sjukdomen lindrigare och blefvo med
mera fåkerhet fri/ke. En ftark och allmän

fveftoing, fom infann (ig på 9:de dygnet, för-

minskade, och til ftörre delen håfde fjukdo-

men. De fjuke fom mig tillitade, nyttjade

en Cura Antiphlogiftica, kylande Laxativer,

emollierande Drycker, Veftcatorier och ibland

Antimonial praeparafer i Refracl: dofi. Likvå!

fordrade Epidemien , af, den Antiphlogiftifka

tnethoden icke blef för långt drefven med de
biliöfe Cruditeternas uraktlåtande, ty då förföll

åen fjukes krafter , fmåyrfel, tilföll och den

fjuke dog, hvilket jag fåg hånda en perfon,

fom vårdades af en annan härvarande Pra<5H-

cus. Denna Sjukdom förfpordes likaledes på
Jårfkilte ftållen i Lånet, men inga Publique

gÖromål förekommo därvid.

Vjd Sommarens början* förmårktes eo

art Biliås Feber , i likhet med den , fom Hr.

Bång be/krifvit in diariis för Månaden De-
cember J7875 fördenskull kallar jag denfam-

roa med bemålte Profesfor, Fehris ChoUri*

ca. Sjukdomen var hår lindrigare och min-

dre långvarig ån i Köpenhamn 5 den var ic-

ke heller få allmån, och ingen Tnmor Oede-
matofus upkom under eller efter fjukdomen.

Som Naturen hår merendels fjelf tilråckeligt

befriade fig ifrån det fkarpa och öfverflödi-

gaa
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ga, både genom upkaftningar och diarrhé, få

föktejag allenaftat efter omilåndigheteroa, an-

tingen låta desfa evacuationer någon tid fort-

fara, eller om de blefvo får häftige, at dem
moderera. I öfrigt bruktes Succus Citri, Hau-
ftus Salinus, InfufumRhei, och någon gång til

(lut Stomachica*

När Augufti månad gjordt tit intrade,

infann fig en Febris Biliojo Dyfenterica , et-

Jer Rådfot, Samlade excrementer i bland*

ning med fkarp galla , tycktes vara hufvud-

ordfaken til fjukdomen, af hvilken Barn och
ungt Folk aldramäft befvårades. Utom Sta-

den Uddevalla blef jag härföre tillitad afRyr

och Bäfve Socknars Allmoge, famt afrefte it*

ti September månad, enligt bilagde Landshöf-

dinge- Embetets Skrifvelfe, til Torps Soc-

ken på Orouftlandet, hvareft Paftor Loci un-

gefår 8 dagar förut hade bekommit Läkeme-
del emot fjukdomen och min (krifteliga un-

derråttelfe om deras användande, m. m.,fom
vifat den goda värkan , at vid min ankomft

til orten allenaft tvånne perfoner ännu voro

fjuke, då fåkert 30 perfoner på fär(kilte ftål-

jen i Socknen varit angripne. Artigt var at

då få veta, hurufom Kråkpulvren i fynnerhet

blifvit af Bondfolken nyttjade, få at däraf nu

var brift, emedan de af dem funnit lindring

i plågorne. I början af Epidemien och in-

nan tjeniige råd och medel föktes^ dogo
Bara
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Barn och några unga Perfoner omkring
2o är.

Detta årets Rödfot beledfagades af ert

tåmmeiig ftark Feber, och fann jag måfta

nyttan af Kräkmedel 5 Medeifaiter med Man-
na författe 5 Tamarinder, Cremor Tartari i

Hafrefoppa, eller därmed yftad Mjölk-vasfla

och Oljaktiga, famt ilemmiga Clyftirer. Rha«
barber gafs val til Landtfolket , men altid

författmed en anfenlig del Cremor Tärt. Där-

emot aktade jag mig får Opium ocn förftop-

pande medel , af livad namn fom hälft, och
var glad at någorledes lindra knipen och
(kårningarne genom tunn Mandel-mjölk med
mindre fåcker ån vanligt, hälft upblandad med
Hafrefoppa 5 god Bomolja var åfvenledes hår*

fil tjänlig. Når pulfen blef liten, Sordes vo-

ro uttömde och kroppen var fvag, då förft

gaf jag Kina til en och annan , eller tilftadde

jag rödt Vin.

Emot flutet af September månad afftad-

nade Rödfoten och Måsfling blef mycket all-

män, förft här i Staden och fedan på Lan-

det', och fortfor alla de öfrige Månaderne a£

året. Ingen ålder fkonades af fjukdomen.

Ehuruvål denna Epidemie efter vanligheten

beledfagades af Catharrhali/ke fymptomer,

fom hofta, rinnande ögon, och ondt i halfen,

få behöfvles fållan åderlåtning, men Kräkme-
del gåfvos med förmån, ty tungan var mer-

åndeis oren och den fjuke benägen at krå-

kas.
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kas. Det var i fynnerhet angelågit, at vid

lin råtta tid befordra utilaget jåmt öfver hela

kroppen och qvarhålla detfamma i fina visfa

dagar; likaledes at förekomma, eller råttare

at moderera diarrhén fom ofta tilftötte. Så-

dant trodde jag kunna vinnas, dels genom
Kråk- och Laxer- Medel, i god tid gifne,

dels ock genom Camphorata och en varm
Regimes få kalladt Himmels - Korn, kokat

med Mjölk och Vatten til Gröt, var ganika

tjänligt at ftadga Lifvet.

Emot Vener i/k Sjukdom hafva i detta år

några få Perfoner bekommit fria Läkemedel,
af hvilka hår i Staden 2:ne fattige varit, och

ifrån Landet en Rote-Båtsman vid namn
Hvass emottagen, enligt Krono-Befallnings*

mannen Nojkenbergs requiiition.

Ein Wort an die Volker Européns iiber

den^ plSzlick erfolgten Tod. Sr. Maj,
Kaifer Leopold IL von Dt\ Jon. Len*
hardt. Qvedlinburg 1792, C4 f. 8.

Ofvei Kejf. Leopolds död har man haft

2:ne meningar, den ena at hao blifvit tagen
af daga med förgift och den andra at han
blifvit vårdslöfad til döds af fina Laka re. Den-
na lednare har Dr. Hahnem^vm redan yttrat i

Pub-
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Publique Tidningar och nu utföres den vida-

re af Dr. Lenhardt. Förft bevifar han o-

rimligheten af förgiftandet och fedan går han
igenom Sjukdoms-Hiftorien och gör den ilut-

fats, at fjukdomen ifrån början icke var in-

jflammatori/k utan Gafbifk, fom utaf vanfköt-

(el gick öfver til inflammation och gangraen*

De Mercurio Solubili Hahnemanni Difs.

inang. Med¥ C. Chr, G. Amelung.

Jena 1792. 4.

Vid underfökningen öm Qvickfilfrete

vårknings-fått uti Venerifaa fjukdomar, före-

nar Författ- Girtanners och Althoffs me-
ningar, nemligen, at Lympha uplöfes och för-

tunnas genom Mercurens retning på Syftema

Lymphaticum, men at tillika Veneri/ka giftet

neutraliferas och omfkapas genom Mediets
fpecifica Chemiika åvårkan* Dårpå vifar han

at det hufvudfakeliga af Curen icke beror få

mycket på Mercurens quantitet, fom på defs

uplöslighet, hvarföre Hahnemans berednings-

fått åger företrädet framför alla andra. Det-
ta berednings -fått belkrifves utförligen och
fluteiigen meddelas 8 Rön på defs vårkfam-

fcet. —
- En häftig Gonorrhe botades på 6

dagar utan infprutningar af | gran Mercur.

So*
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Solub med focker om dagen. På fvära Scban-

krar hade man tillika mycken nytta af en Sal-

va utaf Ungu. Pomat,et hälft uns, Merc. So-

Jub. en gr. Wid Obfcuratio Corneas bruktes

utvårtes detta medel uplöft i Ättika och för*

tunnat med vatten»

An lnquiry into the Nature, Caufe and

Cure of the Gout and of Some of the

Dijeafes with which it is conneéted by

jfoHN Gardiner, M. D. Edinburgh

i?<)2> 242 f. 8.

Efter en theori lida hårvid i fynnerheC

Solida och efter en annan Fluida; nu vill

Hr. G. förena dem båda, emedan de båda
åro oriktiga, hvar för (ig nemligen. Han har

anmärkt at trånga Skor gifva anledning til

förfta anfallet af Podagra. En förmin/kning

i utdunftningen år förmodeligen ordfaken til

den Arthritifka /kårpans famlande i Kroppen.
Vis Medicatrix Naturae år lika få dunkel fom
Helmonts Archaeus. Genom måttelighet fö,

rekommes och genom arbete utdrjfves Ma-
teria Arthritica, Balka och ftårkande Medel
/kåda åfven få mycket fom de gagna 5 Svaf-

velblomma berömmes at taga en half til en
hel drachma om aftnarne. Fontaneller ned-

om
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om knået, åro ganfka goda i Podager; åf-

ven at hälla foten val varm under anfallet,

medelft Vaxtaft. Opium /kulle man icke gar-

na före/krifva, emedan de fjuke få garna öf-

verfkrida dofis. År indigeftion ordfaken til

ljukdomen, få hjelper et Kräkmedel och (traxt

dårpå Opium. Spanfka Flugor eller Blodig-

lar på ftåliet åro nyttiga , då anfallet af Po-

dagern år ofullkomligt. Varma Grötar /kul-

le val vara goda, om de ej kallnade fåfnarr,

kallt fotbad år högft farligt* At en Podagrift

fom åt falt Sill utan at dricka dårpå, häftigt

bief fri från fin Podager, förklaras afAb-
forptip Materias peccantis*

Underrättelfe om en Anjlalt jor Landt-

och Mjolkvasjle - Kur. Wien den 28

Maji 1792; (fiär 1791; mäfle vara

tryck-fel).

Dr. von Gellei , i hvars famille Lung-

foten varit årftelig öfver 200 år, angreps

1789 °k 9° ^r 3 :f
fy'
e gången a ^ den ^v^"

rade Lungfot efter flera inflammationer och

Itarka blodfpottningar. Hela Vintren förtär-

des han genom colliquativ fvett och diarrhé,

och all hjelp och konft var förgåfves , hvar-

(öre han om Våren (1790), åtminftone til

nå«
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någon lindring, gjorde anftalt ti! en Landt»

kur med Fårmjölks -vasila, hvarigenom han

emot ali förmodan och ofver all väntan blef

fullkomligen til håifan åferftäld. Denna och

flere dylika lyckliga håndelfer på Karpathifike

och Alpifke Bergen gaf honom anledning at

fcåraf göra en Allmän Inrättning på (amma
ftålle, nämligen i Lainz vid Luft-Slottet Schön-

brunn J mil (ftunde) från Wien, hvilken

af Kejfer Leopold, på den nuvarande Kejfa-

rens recomrnendation, underftöddes. I bör-

jan af Julius 1 791 antog han 24 Lungfigtige,

hvaraf 4 hade fjukdomen i arf och de flåfte

voro af fina Läkare flfvergifne fåfom ohjelpe-

\ige^ och oagtadt den mindre gynnande vä-

derleken, Jämnade Dr. Gellei dem alla fri/ka

ifrån fig vid flutet af September, en enda un*

dantagen fom dog efter 10 confultationers

be/lut. Desfe tilfrifknade prsfenterades för

Kejfaren i December om en afton då det

xägnade, fnögade och Var rått kallt, då ock-

få minfta öfverlefva af fjukdomen bordt mär-
kas, och utur djupet af fin bekanta Medicin-

il^a kunikap, vifte denne Herre at genom
fnårjande Måfter-frågor öfvertyga dg om var-

keligheten af deras hålfa 5 hvarföre han ock-

få befalte deras Läkare at genom Trycket
göra desfa händelfer allmänt bekanta. — Na
meia är denna anftalt mycket utvidgad.— Får

och Getter äro de enda brukbare Mjölk-krea-

lur, hvilka på Rofenberget rnåfie njuta etut-

XI. B, N:o io* K valt
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valt Aromati/kt bete; de åt/killige Hågs Vas-
Hörnas tilredeife utgör en egenRaffiner-konft.

Om de öfrige Phyfifke och Pfychologifke La*
kemedlen kan man låfa Hr. Gelleis Abrifs
einer Molken- unä Land-Kuranjlalt. På ftål-

let får man mat, middag och afton, för 40
Kreufzer om dagen, och Luftbarheter och
Promenad-Vagnar har man tilråckligt. — Den-
na Kur-method^gör ondervårk i Bröft-fjukdo-

mar, Tvinfoter, hårdnackade Obftruåioner,

Haemorrboidal - plågor , allehanda Skårpor i

Våf/korna, Hypochondre, Andans och Krop-
pens magtlöshet, Koppor, m. m.

DisJ. inaug. Med. ftftens Qtuedam de

Litigua ut Signo* — Prcef. Ern. Ant.
Nicolji. — Defend. Jo. Chr. Graf.
Jena IJ91 , 20 f. 4.

Håruti påflås: at Tungans orenlighet i

Febrar och andra Sjukdomar icke kan kom-
ma ur Magen , emedan ingen våg finnes dår-

til, utan at den hårrörer ifrån Lungan och
defs excretions«funcFtion. Crufta på tungan i

Febrar kommer af torkad och feg Saliv.

Von
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Von der Caftration, von Fr. Lon. M/ifa

schal, gefchworn* Wundarzt in Siras-

burg &c, Salzburg 1791 , 82 J. 8*

Det hufvudfakeligafte kommer an uppä

Sades (trångens förligtiga underbindning ocli

förvarande for tryckning. — Alia Audorers

operations-fått och förhållande upråknas, och

afriömes ifrån Celsus til Pott 5 men Hr#

Marschal håller (ig blott vid (örfarenbeten*

Hans fått år följande: Sedan den fjuke år

lagd på ryggen , (ker incifion långs efter Så-

des-ftrången och utvidgas på fingret til något åf-

vanför Bukringen och andan af Scrofum; (ban-

gen och teftikeln losfas ifrån alla fåften , dels

med fingret, dels med Sax eller Biftourij

dårpå a fikåres ftrången ungefår en tum ned-

om Buk-ringen, underbindes med mellanlag*

de fmå compresfer och infkjutes varfarot i

Buk-ringen 5 Såret förbindes få lått fom möj-

Jigt , hvilket underftödes af charpie och mjuke

Sufpenforium. Om Scrofum år mycket ét*

vidgadt, Ikadadt eller förbårdnadt, kan man
(kåra bort någon del dåraf. Den opererade

hålles altid i horizontelt låge, med utftråck-

ta och något (kilda Ben, i annat låge vifa

(ig altid förtretliga följder, af ftrångens up-

fvållande och ftyfhet. - Ungt Folk undergå

Jåttaft denna operation. — Genom några Ca-
fus vifar han nyttan af (it förhällande och (ka«

dan dåraf at ftrången blir fammantryckt, eller

K 2 at
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at man vid operationen förfummar at /kilja

honom vål ifrån Bak-ringen, hvilket Acreix
jakttagit och dårföre lyckats 5 ty det våfend-

teligafte af Kuren beftår dåruti , at man för-

/kaffar Sädes-ftrången fullkomlig frihet at dra-

ga fig tilbaka,hvartil ibland fordras Buk-rin-

gens utvidgande, men altid horizontelt iåge.

Almanack fiir JErzte und Nichtcetzte

anf das jfahr 1792. Herausgegeben

von Dr. Christ. Gottfr. Gruner.

Jena 1792, 280 f.
8.'

Ufur detta arbete, fom ånnu bibehåller

et lika. varde, uptecknat Rec. blott de Ar-

tiklar fom interesferat honom måft. N:o 2:

Läkares Taxation: Många Mennifkor hålla

blott den Läkaren för lärd, förfaren och vär-

dig d?ras förtroende, fom anlitas af många.

Fsamför alla, fager Författa, /kattar jag den

lårda Läkaren, fom har måttelig pra#ik. Som
begynnare har han tid at ftudera och tanka:

Såfom fullkomnad Läkare år i ftånd, vid me-
ra ledighet och mindre tillop, at nogare ran-

faka hålfa och fjukdom, at känna fit Stånds

vigtighet, och at gagna Menfkligbeten ge-

nom upråtthållande
3

ej genom förftörande.
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N:o 6* Maranerne (Morerne) dro Stamfader

för Venerifka Smittan, och Veftindien urfkuN

das* Detta år blott hypothefej åfvenfom at

Jjukdomen ikulle upkommit af Peftgift förent

ined Spetål/ke-gifr. N:o 7 Salarium oeb Pen"

fioni Klagomål öfver deras ringhet. N:o 8»

Hvarfére dro berömde Praclici fåfdllfyntc nu

får tiden ? Ofkickelige Lärare , brift på goda

Låroböcker, brift på Klinifka inrättningar til

den prafti/ke Läkarens bildande, ufelt inrät-

tade Lazaretter och ufel, flyktig fjuk./kötfel

uti dem, brift på god vilja hos dem fom
hafva Medicinal-våfendet om händer, och
åndteligen Publikens förftåmning , fora ofta

fkånker den ovärdiga (it förtroende, åro or-

fakerna, åtminftone de förnårafta* N:o 16.

Forfåk til en Pathologie mur Refe-Bejkrifninm

gar af Dr. Reinicke i Dantzig, år blott nå-

gra utdrag. N:o 20 har til öfver/krift: £.(/*-

Medicus i Förmaket och Professorn i Bak*
grunden*

Beantvoortungen der Frage: Wle känn man
auf eine leichte , nicht allzukoftbare

Art Wundärzten
y denen das Landvolk

anvertraut ifl 9 und die der leidendem

Menjchheit oft mehr fchadlicli als nuz-

lich fmd }
einen besjern und Zweckmås-

K 3 h<rn
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figem Unterricht beybringen ? IVelche

clie Kurf* Maynziche Academie nutz-

Jichcr IVisjcnchaften zu Erfurt den

Preis zuerkant hat. Erfurt 1791 ,

50- f. 4-

På denna nådiga, vigtiga och allmänt

nyttiga Fräga inkommo 12 Svar, af hvilka

2:ne belÖntes. Det förfta år utaf Hofr. von
Mederer i Freyburg, hvilken betraktar förft

ivårigheterna , fom ligga i vågen för en få-

dan inrättning* Desfe åro 1) Pd Fdltjkdrer-

nas fida: et ufelt val af Lärlingar, hvilka åro

antingen rå Pojkar, eller ånnu vårre, ulfkott

från Latinfke ikolornn
?

fom dår ingen Jkic-

kelighet ågde ; under lärotiden hora och fe

de intet annat ån rakande, Plåfter-ftrykning

och dylika konfter, och om de hafva lågen-

het at beföka några Collegier, få åro de for

rå at draga någon nytta dåraf» Och hvad o*

de hafva de ockfå at vånta fig på Landet ?

at med rakande framtråka et ufelt lif. Dår
belönar ingen hans använda möda, hans fam-

lade kunikaper, och hvad retar honom då at

Jamla dem? (Så gick det den goda Plenk:
han hade med all flit iluderat Chirurgien i

Wien , biviftat fjuåriga Kriget fåfom Stabs-

Chirurgus vid Riks -Armén, och då han nu

kom tilbaka til (it Fädernesland, kunde han

pfatt icke få tillåtelfe at praäifera, få /ramt

han
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fcan icke köpte en Barberare-ftuga och utöf-

tfade et handtvårk fom han aldrig lårt)» Sjelf-

va Kejfer Josephs förordning, af. hvar och

en Chirurg, fom med bifall igenomgått theo-

retiika och praftifka examen, åfven utan at

hafva gått ut fina låro-år , fkulle öfver alt fä

atöfva (in konft , utan at aga en Rak-ftuga

,

har icke mycket hulpit5 ty Läkare- och Fålt-

fkårs-konftens delning år hvarken i theorie

eller praxis möjelig, och huru (kall nu en

fullkomlig Medico-Chirurgus kuona lefva med
åran i Bondbyen? Ty hår möta nu 2) Sva»

righeterna pä Landtfolkets fida : Desfe åro i

fynnerhet Tron på under och hemliga Me*
del , fom utdelas af Charlataner, Skarpråtta-

re, o. f. v. Brift på förmögenhet, fä val til

nödig uppafsning fom Botemedel. — Det å-

terftår fålunda ingen ting annat, ån antingen

det för/laget at Landt-Pråfterne för/kaffa dg

de dårtil nödige Medicinska kunflsaper. —
(Med nöje finne vi at detta redan fker på
flere ftållen, och vi åro öfvertygade, at, då

Sjål-forgen enfam icke tilråcfcligt fysfelfåtter

många, och förmodeligen med tiden torde

gifva ånnu mindre arbete, bör omforgen för

Fårens hålfa och kroppliga hjelp , fom Reli-

gionens Stiftare få fkönt förenade med Lå-

roftåndet, blifva en adel och vigtig del af

deras göromålj och härigenom voro fvårighe-

terna i anfeende til förtroendet och koftna-

den ftraxt håfde, ty det förra åger Landt-

K 4 Prå-
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Pråftea får (ig och hans utkomft år red$i
fladgad), — Eller det för/laget at få inråtta

det. Sjukhufet i hvarje Landsort, for» redan

exiflerar i de flåfte, at de Fält/kårer, fom i

framtiden årnades för Landet, kunde därvid

tjäna 4 år fom* Medhjelpare och Lärlingar,

och tillika få undervisning i de nödigafte de-

Jar af den förberedande och praåi/ka Låka«
rekonften, ofva fig i disfe&ioner och fålunda,

fa/Un med mer Empiri/ka kunfkaper, altid

blifva en båttre Landt Läkare, ån de vanli-

ge By-Barberare* — (Man fer, at detta år

aldeles famma förflag, om Kliniflza Skolor i

hvart DiJtriSy fom de Franfyike Låkare in-

gifvit til National-Förfamlingen 5 uti dem /kul-

le ockfå bildas Låkare för Landet, en fam-

manfåttning af Låkare och Fål t/kårer). — Och
visferligen blir detta förilaget det båfta, blott

at Staten vill ingå dåruti, och använda något,

dels på desfe Skolors inrättning och Lårlin-

garnes underhåll , dels fedan på deras Löner.

Ty huru /kulle man annars begära, at en

Låkare, fom på dett3 fältet gjordt iig fkic-

keiig, fkall föka et knapt Bröd på Landet,

med bekymmer, då han kän hånda, i hvad

Stad fom hålft, kunde bafva det både båttre

och lättare.

Andra Afhandlingen år af Hr. Kausch,
Phyfikus i Militfch, och går ut på detfam-

ma, at Klinifke Skolor böra inråttas och et

godt Compendium författas 5 och hao tror at

man
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man med nog måttelige kunfkaper och ea

vifs Slendrian, kan göra en Fåltfkår god nog

til invårtes praxis hos Bönder.

Unterricht fiir Wundätzten uber die Ve~

nerijchen Krankheiten , nebfl einem

neuen Qiieckjilber-prceparat , von Sam.

Haunemann Dr. Leipzig 1789, 292

/ 8.

Innehåller mycken uplysning i Kurme-

thoden för denna fjukdom. Mot Gonorrhé

hos Karlar år infprufningar vårkfammafte med-

iet (genom en (iphon af Författ* upfunnen).

Af en uplösning af Opium, Bly-fåcker och

vatten 5 mot erektioner recommenderas Opium;
Mercure, Saltpetter, Laxerfalter, Rhabarbec

och Balfamer duga ej. Hos Fruntimmer bo-

tas den på famma fitt, men Jångfammare,

Injeftioner af Opium och Blyfåcker eller hvit

Vitriol åro hufvudmedien , fom dock icke för

plågorne kunna användas då dröppeln år häf-

tig. (Guitanner recommenderar får/kt Kalk-

vatten, eller en åfven få fiark uplösning af

Lapis Infernalis, och botar denna dröppel

dårmed på ^ dagar ). — För Chronifk Strån»

garie år kallt vatten på genitalia det båfta och

dåroiö Opium; Spanlka Flugor på Os Sa-

K 5
crum
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crum göra ock godf* — Curvatura penis
Ckronica bjelpes med fördelande medel, men
åderlåtning fkadar. — Om EfterdrSppel hand-
Jas vidlöffjgt och våU — För Induratio Pro-
Jiata förtjänar Saltfura Tungjorden upmärk-
famhet efter Hufelands nya fårlök.— Schan-

krar borde icke ikötas med Cauftica och än-

nu Vådligare äro Blymedel 5 de läkas fnart

utan Topica medefft Mercurius Solubilis in-

vårtes, och famma galler ock om Schankrar

hos Fruntimmer. — Vårtor och andra utväx-

ter hållas för Veneri/ka, emot Hunters lä-

ra. — Qvickfilfver kan icke förekomma Lues
Vcnerca, men val bota den, och dårtji tjäna

båft de tilredningar, fom aldeles kunna up-
Jöfas i våra våt/kor, lätt uptagas af Syftema

Abforbens, utan at de genom förbindelie med
någon Chemi/k Kropp blifvit gjorde frätande.

Mercurial-Saifva tycker Hr. H. icke om; fu-

blimatet icke heller 5 Plenks Mercurius Gurn-

roofus behöfver godt tålamod och hans Pil-

ler duga icke* Hufvudmedlet är hans egen

Me>curius Solubilis , fom har mycken likhet

med E finburg/ka Merc. Cinereus och måfte

fåledes vara god; det här upgifna berednings-

fittet, har Författ. fedan förbättrat. t
— Cin-

nober-tökningar medelft beqvämliga imchiner
år et Palfiativ, at någorlunda dämpa Veneri-

ika får och utflag. — Ibland icke Mercuria-
lifka medel, hålles Alkali Volatile för kraf-

tigaft. Til Förberednings*Kur recommende-
ras



ras Barkande medel och der med fldl. För

at utrota Mercuren (om ftannat qvar i kröp*

pen och håFva dels fkadeliga retning, före-

ilår han drycker impregnerade med Svafvel-

lefver-luft, hvilken penetrerar häftigt alla karl

och mineraliferar Metallen 5 men den hjelper

icke kroppens fjukliga tilftånd, fom redan up«

kommit. — Uti Anhanget finnas några Ob-
fervationer öfver Veneriika fjukdomarhos ny-

födda Barn, det måfta utur Gi&tanner och

Doubjlet.

(Francisci Zulijnj) f)e Apoplexia>

prcefertim nervea , commentarius. Bri-

sen 17 89, 292 J. 8.

Fullftandig be/krifning om alla Species

af Slag finner man hår, och mycken ifver e-

mot den rådande Slendrian; åfven förtråffe.

liga Obfervationer af egen erfarenhet och de
båfta Auftorer, i fynnerhet Italienfkaj Kur-
methoden afhandlas fåmft. Rigtig år den
varningen, at icke öpna åder uti Apoplexia
Sanguinea få långe den fjukeår afdånad. För-
fatt. talar mycket om en Apoplexie, fom de-
penderar af blodets uplösning och defs Fluf-

di
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di Elaftici utveckling 5 men man kan icke
rått förftå hvaJ han därmed menar.

XJeber die Lungenfucht und die mit ihr

mer öder weniger verwandten Kränk-*

heiten. A. d. Ital, des Sahadori, u-

berf. ii. m, vielen Veranderungen u+

Zufåtzen heransgegebeh von J. C+ F+

Leune* Leipzig 1791 , 364 f. 8.

I forfla Boken gifves et korrt begrep
om de olika methoder, fom blifvit bru-

kade mot Lungfof, och vifas deras otilråc-

kelighet 5 i fynnerhet klandras Antiphlogifti-

ca, Involventia #ch Refolventia, hvilka for-

fvaga krafrerne och betaga blodets Confiftens

och mildhet. Sin Kur-method for Lungfot,

med Suppuration i Lungan, har Författ. fam-

manfatt af Hippocratis, Sydenhams och
Bennetsj af den förfte lånar han ftark hård

föda och vin, af Sydenham ftark motion och

af Bennet kroppens uphettande anda til all-

män fvett. Efter hans förflag låter man få*

ledes den fjuke ingen diset i akt taga, inga

Läkemedel bruka, men om morgon, efter-

middag och afton löpa upföre en hög bac-

ke, få at han kiknar och faller i ftark fvetr,

öxaxt dårpå måfte man fatta fig för en flor

eld-
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eldbrafa, få at fvetten dryper af hufvudet,

bröftet och hela Kroppen $ därefter åter den
ljuke Bröd och dricker få mycket Vin fom
torften fordrar 5 och igenom denna method
håfvas de fvärafte fymptomer. Mot Natrfvett

recommenderas
3

at rikeli^en förtåra falt Kött

och Vin- Alt detta har han förfökt på lig

fjelfj han rörde fig få ftarkt, at han ofta må-
fte ömfa Skjorta 12 gångor om dagen och
blef aldeles befriad från en Phthifis Purulen*

ta* —- I andra Boken talas om de Sjukdo-

mar fom åro nåra /lågt med denna, fåfom
Phthifis Sicca, Phth. Mucofa , Haemopthyfis

,

&c. och alla desfa vil han bota på anförde

famma fått. — Tredje Boken afhandlar nå-

gra fjukdomar fom ofta förvandlas i Lung-
fot, hvarvid mycket förekommer , fom ej

juft hörer til faken.

An accouut of the Principal Lazarettos

in Europé; with warions papers relä*

tive to the Plague. Together with

Furter Obfervations on Some foreigu

Prifotis and Hojpitals; and additional

remarks on the prefent (late of thoje

in Great Britain and ^reland. By
John Hgward F. R. S. The fecond

edi*
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edition with additions. London iygr

,

259 f* 4 ro
'

1 1̂ tnany Coppers &c. %%

J. additions.

Tillåggningarne blott recenferas hår. —

.

I ftora Hofpitalet i Amfterdam, voro Rum-
men fnygga , men de fjuke ofnygga. Ryfka
Hofpitalerna i Cherfon åro de fåmfta, han
gör öfver dem fin målning och klago-vifa

fom en Mennilko-vån $ då han talade med
Officerarne dårom , vande de honom ryggen

utan at (vara. — Det ofriga år om Fångel-

fer, Tuckthus och Barnhus i Amfterdam,
Osnabriick, Hannover, Berlin, Spandau, Kö-
nigsberg, Mofcau, famt mycket fafeligheter

emot Rylka Spldater och Recriiter.

Utdrag af Prov. Med. Asfesforen D:r
IVadstroms Embets-Beråttelfe.

Hos Kongh Collegium får jag åran tiU

kanna gifva, at Rödfoten i flere Socknar hår

i Lånet iig yppat och varit få epidemi/k at

jag, enligt Ordres , varit föranlåten mig på
alla desfa ftållen perfonligen infinna. Jag
har fökt med tjänlige föreftällningar, af/kråc-

ka Allmogen från de vidhängande fördomar^

bvilka nog mycket^bidraga til fmittans kring-

fjpridande
3
och om jag därigenom kunnat /pri-

da
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da något ljus, åtminftone til någre, har det för

mig varit lika få mycket en åliggande fkyl-

dighet, fom tilfredsftållande. I fynnerhet för-

tjänar Adjunft. Minift: i Hammar, Herr Ma-
gifter Haggren det ioford , at han til Farfo-

tens hämmande ådagalagt ej mindre vackra

Theoretifke infigtet, ån en oafbruten ömhet
at tilfe och vårda de fjuke. Af dem fom va.

rit fjuke i Förfamlingarne, hafva Barn i fyn-

nerhet dödt, och det förmodeligen måft af

den ordfak, at man få fållan kan förmå dem
til Medicamenters intagande. Uti Hardemo
lilla Socken har fåledes 20 Barn dödt, och

endaft en fulJvuxem För Barn har jag under

namn af Lintfus Antidyfentericus forefkrifvit

Vax med brun Sirup fammanfmåilt, hvartil

fedan blifvit blandat Acid* Vitr* ten. ufque

ad Grät* Sapor* Detta medel, fom år nåmt
uti Läkaren Ilhdje Band. pag. 276 , har jag

nu i Höft förfökt emot Rödfot för Barn, prae-

roisfis praemittendis, och det har varit det en-

dafte, fnart fagt, man kunnat förmå dem at

taga. Det fmakar behageligt, i fynnerhet om
man tilfåtter god quantitet Acid. Vitr. Bland-

ning med Lin-Olja och Vinättika, at lindra

refven, år ej utan fin nytta hos det grofva

Folket, men det år med detta, fom alla an-

dra medel, at de ej altid och vid alla tilfåj.

fen Hå an, och jag kan undra at fal. Profes-

foren Bergius utropade det nåftan fom fpe-

cificum. Emot Rödioten finnas hundrade får-

(kiN
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(kilte medel och livar och en gör Hg beftåll-

fam at utropa et framför ak annat 5 jag å*

ter tror genom många års erfarenhet bland All-

mogen, at olika kroppar, olika ftadjer af fjuk«

domen 3 olika ordfaker, göra erle&erne af Lä-

kemedlen olika. Således fer jag den ena Bon-
den må val af blotta Emetica och Saiia Laxån*

tia, den andra åter tål ej annat ån doppan-

de medel, och då den ena endaft fördrager Le-

niora Adftringentia, behöfves håflmedel för

den andra. I allmänhet at tala, gör efter

Herr Zimmermans tanka Tärt. Antim. bå-

fia nyttan 5 jag måfte ock medgifva fanfårdig-

heten dåraf, ty jag har aldrig fedt Ipecac. gö*

ra den nyttan i början af fjukdomen, åtmin-

fione icke hos Allmogen 5 men val vil jag gar-

na medgifva at den i Refracta dofi gör nyt-

ta långre fram i fjukdomen 5 dårföre har jag

ock fortfarit med defs bruk, ufque ad nau-

[eam, och . då hvilat därmed några timmar.

Det år otroligt hvad vår Bergs-Allmoge tål,

och man ikulle hifna om man lag de por-

tioner fomlige fördraga, utan at ibland rö-

ras dåraf. — Bland de medel dem jag i år

trott mig böra förföka emot Rödfot, år AU
cali Lignorum; (Se Läkaren Band. VIII. pag-

283) och Lac Aluminatum. Jag år ännu o*

vifs om utgången, men min rafke, dygdige

och mennifko-kåre Pråft i Hammar, har lof-

vat meddela mig den. Det år bland Allmo*

gen i en Farfotfom uti Lazaretter: den fom
år
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år mån at rigta månfkligheten med nya de»

couverter, bar ä båda ftållen det båfta tilfal-

le. Det år nog curieuft at et och famma
medel ikall kunna göra få co-ntrair värkan:

jag fer at Percival nyttjat Alun til 15 gr.

bvar 4:de eller <j:te timma, fom et laxerande

medel emot Colique och med fammÄ medel

hafva flere blifvit curerade for Rödfor. Det
tyckes dock ftadga öfvertygelfen om Aluns

nytta i Rödfot at Whytt nyttjat den in hae-

morrhagia uteri (Se Comment. de reb. in

Med. geftis, Vol. XIV:de pag. 113). Hvad
Eletf: efcordio angår, anfer jag för min del

defs bruk hos Allmogen ej göra tilfylleft den
påfyftade värkan; jag tror mig göra mer nyt-

ta med Opium Crudum, hvaraf jag låtit for-

mera Piller och okar eller min/kar dofis ef-

ter omftåndigheterna. Jag hade tilfålle under

1789 å rs Sommar- Campagne i Finnland, aC

ibland en mångd Dyfenterifter, fom voro

famlade från Arméens Flotta i Lasarettet,

fe til hvad hög portion man utan fira kun-
de gå med Opio , och jag hade visferligen

icke fått den erfarenhet, utan faft fnarare hål-

lit mig vid de gamlas Theorie, om jag

icke blifvit upmuntrad af Herr Asfesfor

Afzelius, en Man, hvars låtta och vån-

fafta upförande, hvars kun/kaper jag har at

tacka få val för detta, fom mycket annat,

en Man, den Fofterlandet år fkyldig agtning

och erkånfla för defs oförtrutna nit at vårda

XI. B. N;o 11. L Med-
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Med-mennifkor under et brinnande Krig och
i en tid då få många ftympare omgofvo de

fjuke. (Sit Venia Verbo)
,
jag menar endaft

dusfintais af Tyfke Galloppeurer, Metamor-
phoferade Medici ifrån Juridifka Faculteten,

och jag tror tunntals inpackade och til Fin-

land affande Apothekare-Gefåller, utom Kam-
martjänare och dylike perfoner.

Vi hafva nyligen ågt den ofkattbara får-

mån at fe Herr Profesfor Raineri hår i Sta-

den. En mångd af blinde hade famlat fig,

men fom Herr Profesforen ej ville agera nå-

gon Cagliostro, få voro ock månge, fom
ej fingo någon bot. Herr Profesforen gjorde

for Guds /kulld alt emot den fattige: (Conf.

Veckofkr. för Läkare Ihdra Band. pag. 147,
(ifta raden), men fom han år Menni/ka , kun-

de han ock låtteligen vilfetaga fig. Följande

exempel tyckes bevifa det: En vårkeligen

fattig Preftman begarte hans hjelp emot et

ganfka fvagt öga (på det andra år han blind)

och Herr Profesforen fade at innom vifs tid

blifver han aldeles blind, at likväl operation

nu ägde rum, den vore gjord på högft
<f
mi-

nuter, men koftade 50 R:daler$ Patienten

geck bort håpen både öfver fin tilkommande
olycka och den dryga koftnadenj en famvets-

öm Man jåfvar dock asfiiftera honom 5 med
hvad glade går han icke tilbaka, men huru

beftört blifver han icke, då han får höra at

(amma operation ej kunde göra* under 100
R:dal«
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R:dal. Han häftar åter til fin välgörare: den-

ne glad at kunna tjäna Månfkligheten, för-

ftråcker honom ytterligare med andra 50 R:d.

— Gud! hvilket hjerta hade vål mera ord-

fak at fröjdas 5 han /kyndar åter til den barra-

hertige Oculiften, fom drar på axlarne , be-

klagar at han har få mycket at göra och få-

Jedes ej kunde uppehålla fig, om icke för

en fumma af ^00 Rrdaler. Den fattige^ H]eU
pe-Preften blifver fåfom krosfad af A/kan,

men en hederlig nårvarannde Man finner tig

ftraxt och lofvar /kafTa borgen för 500 R:d.

med förbehåll at operationen går för (ig. Hr
Profesforen nekar då at göra den och refer

häftigt från Staden famma dag. Hvad var

ordfaken, antingen famvets- ömhet, at ej ta-

ga få mycket penningar af en fattig, eller

var det ignorence?

Samma Oculift få utropad för Miracu-

ieufe curer, fade om en fom hade et Hy-
popyon: det går vål öfver med tiden, då det

likväl årligen tiltagir i 6 år. Nytt fatt at gö-

ra Hankar har famma Herr Profesfor påfun-

nit, neml. at låta fpinna AccuratishVne i<f

alnar BomuIs-veke4 Alla undrade hvartil det-

ta fkulle tjånaj jag fvarade: tout fimplement

til en Hank, den andre mindre konftige Chi-

rurgi göra af en half aln högft och /karfva

til, då det behöfves. Kort fagt om Herr

Profesforen: han kan vara en hederlig Man,
i fynnerhet om han låter bli at höja pnfet

L 2 och
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och göra i ftåiJet mer nytta 5 men Herr Pro*

lesforen får hålla til godo at hår finnas få,

fom nu mera tro honom vara vårkehg Ocu-
Jift, om icke af det llaget, hvaraf i fynner-

het Tyikland har godt förråd. Jag har fe-

dan Profesfor Raiisieri afrefa emottagit et af

honom til dt öde låmnatblindt Barn och hop-
pas med Guds hjeJp kunna vårka något til

defs förbättring 5 åtminftone Ikail jag ic-

ke föka profitera på menfklighetens bekofl-

nad.

Prov. Med i Cuopio Län\ Doäor A. $.
Stähls Embets-Beråttslfe.

Sedan jag nu efter et hälft års viftande

på denna aflågfna Ort varit Läkare i Länet,

har jag anfett vara min Ikyldighet inkomma
med ödmjuk Beråttelfe om det fom under

denna tiden i Re Medica förefallit.

i) Gregorii Hdljp-Brunn* Denna Hål-

fobrunn, belägen i Öfre Savolax Hårad, I-

denfallmi Socken och Kjuruvefi Capell, förr

kand under namn af Idenfallmi eller Kjtiru-

ve(i Brunn , år förft i en då varande Ode-
mark nptåckt af Ofverfte- Lieutenanten vid

Kongl. Savolax Regemente och Riddaren af

Kongl. Svärds-Orden, Wålborne Herr Gre-
gorius Aminqfjf . til hvars åminnelfe den i

ar
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It vid hållen Brunns-rått fick namn af Gre-

gorii Brunn» Bemålte Herre upgaf om Vatt-

nets upfinning berärtelfe til fal. Äsfesfor Haart-
man i Åbo, af hvilken han åfven århöll pröf-

r>ings-medel och Hålfo- vattnets approbation.

Därefter blef bemålte Brunn i fiere år af Or-

tens Invånare med mycken förmån nyttjad,

i förfta bårjan utan biträde af Läkare, men
federmera i närvaro af min företrädare fal*

Herr Äsfesfor Elfvenberg* Brunnen år be-

lägen io£ tnil ifrån Cuopio Stad. Vatt-

net framrinner med ftarkt fall ifrån en liten

högd ini en A, fom kommer ifrån en flor

Infjö. Hela Fältet däromkring år flackt, pa
några flåilen fumpigt och marken år rundtom-
kring Källan på flere alnars afftånd beklädd
med en tydelig mörkbrun och djup Järnock-

ra. Genom Brunns-Gäfternas frivillige fara-

manfkotter hade et Brunns-hus blifvit af Fu-
ruftockar, enligt Landets fed, upfört öfver

fjelfva Källan, och en Sal, jämte tvånne Kam-
lar, et litet Kök och en Bod upbygde. Åf-
ven hade några Private, genom fårlkilt fam-
manfkott upfört 3:ne Kamrar* Vid min an-

komft til Orten refte jag dit* Förvånad fant

jag Byggnaderne uti det uflafte tilftånd. In-

gen Brunns-Journal fants, mindre någon up-

lysning om Brunns-medlen. Denna oordning
föranledde mig til Högvälborne Herr Lands-
höfdingen och Riddaren Ramsaij i ödmjuk-
het inlånana et utkaft til en ordeotelig Brunns-

L 3 ftad-
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ftadga, hvilket Högbemalte Herre åfven ftad.

fåftade genom Refolution å Lands-Cancelliet

den 1 8 Junii innevarande år* I ftöd af be»
rörde Brunns-ftadga, jämte det Beflut, fom
vid Brunns-ratten nyfsvekne Sommar d* 17
Jalii; blifvit tagit, Allmogen betalar i et för

alt til Brunnshus, Fattige och Brunnsmåftaren

Trettio Två SkiJIing , af hvilka t6 Ikill. låg-

ges til fjelfva Brunnshufets underhållande och

reparation, 12 Ikill. tilfalla de fattige och 4
Ikill- Brunnsmåftaren. StåndspeMbner betala

til Brunnshufet 24 Ikill., til Brunnsmåftaren

8 Ikill. och til de fattige frivillig gåfva. Pråft

och Läkare betalas få af Ståndsperfoner fom
Allmoge efter hv3rs öch ens egit behag* Til-

lika tilfalier Brunnshufet 2 tredjedelar af Bö-

terna och de fattige en tredjedel. De fatti-

ge , fom med vederbörlige Pråft-bevis böra

vara förledde, åtnjuta får intet Låkarefkötfel

och hvad deras underftöd angår, med fria

Medicamenter, om den dårtil föreflagne fon.

den ej hårtil fkulle för/lå, år beftutat, at hvad

fom brifter, kommer at infamlas genom iår-

fkilt Brunns-gåfternas fammanfkott. Men om
antingen genom fjelfva ftadgade inkomfterna

eller Ikeende famman/kotter något åfver be-

hofvet inflyta, inråttas dåraf en lårlkiltFattig-

Casfa. Provincial-Medicus i Lånet kommer
at vara ftåndigBrunns-lntendentoch Ordföran-

de vid Brunns-Ratten, och tillika at emottaga

alla iofamlade Medel och dårföre bos Lands-

höf-
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höfdinge-Emberet redovifa* Honom åligger

ock, at föra ordentelig Brunns^Bok, hvaruti

antecknas Brunnsgåfternas namn och hemvift,

dera» fjukdom, drickningens början och flut,

Brunnsäfgiftens betalning och Patienternas be-

rinnande af Curen. Sedan jag åtagit mig
Brunns-Intendent(kapet, var det för mig nöd-

vändigt, at förrån drickningen börjades, refa

til bemåite Brunn och där underföka vattnets

ftyrka och beftåndsdelar* Förvisfad, at Herr

Asfesfor Elfvemberg redan Chemice förfökt

detta vatten och dårora til Välborne Herr

Archiatern och Riddaren, lamt HöglqfL KgL
Collegium Medicum inkommit med utförlig

beråttelfe, och öfverlupen af fjuke på Orten,

åtnöjde jag mig, 3t endaft med några få

Reagentia til min egen underråttelfe förföka

det på följande fått:

ä) Vattnet nyfs uptagit ur Källan år aldeles

klart; men öfver dygnet ftått tiltåpt eller

öpet, fåfter gulaktig hinna i Glafet. Åfvert

marktes en dylik hinna åfvanpå vattnet,

i fjelfva Källan, och hela vattu-rånnan år

med ockra beklådd.

b) Defs fmak år i klart vader blåckaktig,

likväl ej obehagelig* I mulit och fugtigt

vader år det mera (vårdruckit och fpnder
då ifrån fig en Hepati/k ånga i Brunnshu-
fet. För öfrigt har det ingen mårkelig

lukt.

L 4 O
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c) Lacmus -Papper blef dåruti oföråndradt,

åfven fom
d) Gurkmeje-Papperet

r) Fembocks-Papper blef dåruti litet på blått

(låtande*

/) Med 20 droppar Tinäura Gallarum Spi-

rituofa til et hälft qvarter Brunns-vatten,

blef det innom ^ minuter få mörkrödt och
i (vart (totande, at därmed fkrefvos bok-

ftåfver, fom torkade voro ljuft violetta.

£) Med Oxblod-lut upkom en vacker ljusblå

färg.

b) En Dr* Aqva Caicis til et hälft qvarter

vatten
,
gjorde det firaxt i öppet Kåril hviU

blackigt.
"

O Til et hälft qvarter Brunnsvatten /logs en

Scrupel Sal Ablinthii. Några fmå iuftblå-

for upftego, vattnet blef ijögrönt och ef*

ter någre minuter praecipiterades gröna alt

mer och mer i gult fallande moln up-

och nedåt i glafet, fom fedan förvandla-

des til oftadigtguh fediment. hvilket från»

filadt gaf tydelig Jårnockra i mångd.

I) Detta förfÖk itererades , men Jårnockran

frånfilades ej, utan dårtil flögs Acidum Vi-

irioli concentratum usque ad faturationern,

då vattnet aideles klarnade.

i) Då en Dr. Acid. Vitr. Concentr. dröps

til et hälft qvarter vatten, marktes endaft

några få och fmå iuftblåfor 5 men för öf-

rigt (kedde ingen förändring. Detta måt-

la*
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lades förft med Sa! Abfinthii, och fedan

lillades å nyo mera af nåmde Salt. Efter

• Saturationen fkedde ej någon Decompofi-

tion , men då mera Sal Ablinthii, ån til

Saturationen fordrades, tillades , /kedde

famma . decompoittion , fom i Förföket

N:o U
ni) Med Alcali Ammoniacum Aqvofum blef

det oföråndrädt.

«) Hydrargyrus Corrofivus Al bus, uplöft i

vatten , vifade ingen förändring»

9) Silfver, i Saltpeter-Syra uplöft, gjorde vat-

net i bårjan livit-blackigt. Efter någon
(lund upkommo Jjus-bruna fkyar åfvan i

glafet.

p) Qvickfilfver, i Saltpeter-Syra uplöft, gjor-

de ingen förändring.

Skulle Vålborne Herr Archiatern och
Riddaren, famt Höglofi. KongL Collegium
Medicura åftunda nårmare utrönande af detta

Vatnets beftånds-delar, ån livad af desfa få

Reaäions-prof kan Hutas, /kall jag, vill Gud!
nåfta Vår med fullftåndigare BeråtteJfe dårom
hafva åran inkomma. Emedlertid får jag nu
den åran anföra, hvad jag om Vatnets vår-

kanpå Patienterne fiftl. Sommar kunnat utröna»

Efter 2a 3 dagars Krunnsdrickning, blefvoEx-
crementerna helt (vårta. De flåfte Brunnsgåfter
hade dageligen behof af Salt, för at befor-

dra vattnets afgång; men antingen detta bör
Cilfkrifvas Vatnets ilarka Järnhäl t, eller Savo-

L 5 lax*
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lax/ke Climatets ftrånghet, fom gör alla Fi-

brerna mera rigida, ån i de varmare Provin-

cerne, kan jag ej för visfo utfatta. Vift år

dock likväl, at Folket hår i allmänhet, både
båttre och fåmre, behöfva ftarkare arlförande

medel, ån jag tilforene i min Svenfka Pra-

&ique årfarit* I år voro hår 32 Stånds-Per-

foner och 23 Bönder , ti!fammans^$5 Perfo-

ner, fom nyttjade detta Vatten* Uti Dyipep-
fie, Gikt och Rheumatifmer, Svaghet åket

visfa föregångne långvarige fjakdomar e. gr>

Febrar, Vattufot, Hajrnorrhagia Uteri &c
Obftruclio Hepatis och Haemorrhoider, men i

fynnerhet uti alla Maik-kråmpor, vifade det-

ta Vatten en gan/ka god och lycklig vårkan.

Flere af Brunns-gåfterne förlorade både Bin-

rncke- Spol- och Spring-Ma/kar, i fynnerhet

de liitnåmde til ftårfta mångd.

2;o ) Qbduäion har ej mer ån én enda

gång bhfvit af mig förrättad fedan min an-

komft til Orten, och det uppå en Soldat,

fom blifvit funnen död, liggande i Skogen.

Å defs hufvud befants baktil på högra Hjes*

le-benets bakre kant vid Hörnfömmen et con-

tunderadt blodigt får af ungefår 2 tums långd,

fom penetrerade intil hufvud-/kålén. Sedan

Allmånne betåckningarne blefvo fråntagne,

marktes emellan dem och hufvud-lkålen på
famma ftålle extravaferad och lefrad Blod af

ungefär en Mat/keds rymd. På fjelfva huf-

vudlkålen befants under omnåmda får högra

Hjes-
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Hjesfe-benet vid defs bakre kant, långs ut-

med Pilfömmen, och en liten del af Nack-

benet krosfad igenom båda taflorna i 8 M Jm

re och mindre Benftycken , af hvilka några

voro lusrifne och lågo på fjelfva Hjernans

fubftance. Ifrån denna krofsning , fom var

af något mera ån en Riksdalers ftorlek, gick

en fpringa på fned ifrån Hjesfe-benets bakre

kant til defs undra kant, hvareft Hjesfebenét

förenas med Tinning-benet, och en rånna

fom ftråckre (ig baktil på Nack-benet ifrån

det krosfade fcåJlet til Nack-benets ftora hål.

På Hjern-hinnorna var på famma ftålle et iår

af 2 tums iångd. För öfrigt var hjernan af

röta fladdrig och hopfallen, defs blod-kåril

tomma och på Hufvudlkåls-bottnen fants in-

tet blod. Kring om halfen öfver Strup-

hufvudet var en rånn-fnara anlagd af et gult

Tjång-band och bak i nacken filknuren. Of-

ver denna fnaran var defs fvarta Uniforms-
Halsduk bunden. Men hvarken marktes nå-

gon blånad på balfen af fnaran, eller någon
blod-utådring under Hals-Mufclarne* Håraf

Hutades, at döden
y
fom i denna håndelfe för-

klarades abfolute nödvändig, blifvit honom
tilfogad genom det använda våldet på huf-

vudet.

3:0 ) Gängbarc Sjukdomar. Egentelige

Farfoter hafva v3l icke denna tiden vifat fig, v

men i Martii månad anföll en rötagtig Flufs-

feber flere perfoner hår i Säden. Sympto-
men-
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merné voro: någre dagars hånjfjuka, oofden»
teJige rysningar med omväxlande torr hetta,

hufvudvårk, tyngd öfver Sinas frontales, Rheu-
mati/ke flogvårkar i extremiteterne, ftyfhet

j nacken , elak frnak , oren tunga , ovanlig

ftark matthet redan fårfta dygnen, benägen-

het at dåna vid upreft iåge, en i början ftark

och häftig, federmera matt och ofta oorden-

telig Puls. Hos någre infant fig tillika et De-
lirium mite, Stridor dentium och Subfultus

tendinum, Curen beftod uti vanlige Evacu-
antia, Oxymel eller Acidum Vitrioii Tenue
i drycken , .Cremor Tartari enfamt eller f§r-

enadt med Tartarus Antimonialis in refrafta

dofi, och därefter dageligen en Infafion af

Rhabarber, Rad. Taraxaci och Alc. Vegef.

Tartarifatum. Om ej fjukdomen härmed up-

hårde, fom hos några /kedde, ordinerades

därefter Veficatorier och en Mixtur af Cam-
pher och Vin-åtticka. Scopo corroborandi

nyttjades Cbinchina eller Qvasfia. Curen lyc-

kades fullkomligen hos dem alla, och merån»

dels (kedde tydelig Crifis på g:åe , I4:de f

eller 2i:fta dygnet med fvett eller diarrhé.

Rödfoten har i Augufti Månad mera fpo-

radice vifat fig i Jorrois Socken. Någre Barn

berättas däraf dådt, men ingen requifition

om Medicamenter har därifrån hit ankommit.
Et par Stånds-perfoner rådfrågade mig, fom
fnart biefvo hulpne*

Skar*
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Skarlakans - Febren med fin påföljande

Vattufot har i Julii och Augufti Månader yp-
pat Hg i Låppevirta och Rautalambi Socknar.

Någre Barn hafva däraf dÖdt och åfven full-

vuxne och gamle blifvit dåraf angripne. Men
ej heller därom år rapport til Landshöfdinge-

Embetet inkommen»
Sållfynte Cafus har jag våi ännu icke träf-

fat i min härvarande Praäiquej men i brift

på någre mårkeligare, tar jag mig den frihe-

tea anföra följande:

Att en häftig Inflammation ftundom år

enda hindret til Suppuration i utvärfes åkom-
mor, fåg jag tydeligen hos Capitainfkan A —
hvars ena Bröft genom en mjölkftockning ef-

ler Barnfäng, fom blifvit orimligt behandlad
med Salvor, Plåfter och varma Grötar, redan
ifrån förfta början , var häftigt inflammeradt.

Vid min ankomft fant jag det updrifvit til en
enorme ftorlek, värken var olidelig och he-

la bröftet rödblått och vid pårörande hårdr,

fom en ften. Ingen den minfta flucluation

ar däruti märkelig. Patienten hade en mat-
tande Feber och ingen fömn. Jag applice-

rade ftraxt på eftermiddagen 3 Blod-iglar,

knapt hade de dragit, förrän inflammationen
xydeligen min/kades. Mot aftonen kändes ty-

delig fluäuation och Abfcesfen höjdes. Den
opnades och behandlades på vanligt fatt.

En envis flytning utan värk efter hafd

Gonorrhoea Maligna, hvarenaot många medel
för.
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forgåfves blifvit använde, gaf Cnart vika f6r

Piller af Rad. Liqviritiae och Terebinth. Ve-
neta, tillika med et Krydd-The af Fol. Mal-

va? , Rad* Altheae och Liqvintiae.

Proften S. N. vid pafs 70 år gammal,
begårte mitt råd in medio Junii för lin Vat-

tufot, hvaraf han fått Recidive. Genom un-

derfökning fants den vara både en Afcites

och Anafarca, och bero af en Infarftus He-
patis, fom tydeljgen gaf lig tilkänna med
fmårta in regione hepatis, förr hafd Gulfot,

och trög ftolgäng» Någon Skjorbjugg var

ock med i fpelet. Jag ordinerade då en E»
mulfion af Gum. Ammoniacum, Aqua Hysfo-

pi och Oxymel Sciiliticum. «r- Krydde-Thé
af Bacc. Juniper. Rad. Liqvirif. och Sem. A-

nifi, famt löfande Droppar, beflående af A-

nima Rhei och Alc. Veg. Tartarifatum. Til-

lika förefkrefs en tjenlig och i fynnerhet An-

tifcorburi/k diaef, jåmte fric"tion med yllne

kläden öfver hela kroppen. Ehuru Tranfpi-

ration ökades håraf om nätterna til lindrig

fvettning, ville fvullnaden ändå ej fynnerligen

aftaga, faftån med desfa Medicamenter con-

tinuerades en hel månad. Nu ordinerades

Piller af Sap. Alicant. 01, Juniperi, Rad. Scil-

ke, Mercur. dulc. Kerm. Min. och Baifa»

mum Ind. Alb. jämte ofvaonämde Krydde-

Thé och Droppar. Magen fkulle dageligen

flere gångor fmörjas och gnidas med Bom-
olja, motion tagas på gungbråde inne i Kana»

rna*
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maren, och Patienten för öfrigt hålla (ig i

Sången. Den 4 Augufti var Ivullnaden på
kroppen aldeles förfvunnen, genom förökad

Diurefis; men magen var ånnu , ehuru helt

mjuk, något ftörre ån vaoligen. Qvasfia för-

ordnades nu til Infufion, och tillika nåmde
Piller , men i mindre dofis. Patienten går

nu uppe, och klagar ej öfver annat ån et

fvårt Bråck, fom han tilförene ådragit fig.

En Hyfteri/k Fru af en fvag och fpåd

kropps-byggnad, hade långe och öfver år va-

rit befvårad af en /koftals påkommande våld-

fam Haemorrhagia Uteri, fom nu tvungit hen-

ne intaga Sången. Sedan hon förgåfves nytt-

jat Nitrofa, Åderlåtning, Ipecacuanha in re-

frafla dofi och Adftringentia externa, blef

jag i början af min ankomft til orten rådfrå-

gad. Utom de vanlige Symptomer var hon
åfven befvårad af en envis Obftruäio Alvié

Som jag anfåg fjukdomen hårleda fig ifrån

en Debilitas och Laxitas uteri, få ordinerade

jag för henne under attaquen Acidum Vitrio-

Ji Tenue, et fiarkt Thé af Cortex Aurantio-

rum, och, i affcende på Obftruclionen, et

Pulver af Cremor Tartari, Alcali Vegetabile

Tartarifatum och Socker. Når Haemorrha-
gien uphört, förefkref jag åt henne Chinchi-

na i förening med Nitrum och Rbeum* I-

genom desfa' medel blef hon innom en må-
aads tid fullkomligen reftituerad.

4:0)
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4:0) Landets belägenhet och Allmogens-

Lefnadffdtt. För at håruti förvårfva mig nö-

dig kännedom
?

fåg jag mig föranledd til

Landshöfdinge- Embetet inkomma med Me-
morial, hvaruti jag anhöll om tilftånd, at på
Publici rakning få göra en refa i Lånet, och
at dårtil förikotts-vis utbekomma penningar

til refe - och dag-tractamenfer, då jag tilli-

ka ville pröfva Gregorii Hålfo -Brunn. Af-

jfkrift af detta mitt Memorial, jåmte den dåri

utfärdade Refolufion bifogas härjämte under

N:o t. 1 ftöd håraf upbar jag åfven på hår-

varande Landt-Rånteriet Femtio Riksdaler uti

KongL General Krigs-Commisfariatets Pollet-

ter 5 men fom defamma ej långt därefter /kul-

le til omväxling uti Riksgålds-Sedlar åter in-

lefvereras , och jag i affeende på hår inrät-

tade Låne Lszarettet, hvilket jag tils vidare,

biträdd af Provincial Medici Adjunften Se-

wotzkij , föreftår , var tvungen at göra den-

na refa fårikilte tider, emedan min tilfyn vid

Lszarettet fom oftaft fordrades: få blef jag

ock nödlakad, icke utan mårkelig känning för

mig fjelf, refa på egna penningar och utan

något för/kått. At de upburne ^o Rrdalerå-

ro på Landt-Rånteriet åter deponerade, infes

af Landt-Råntemåftarens Quittence under N:o
2. Rakning öfver mitt Refe- och Dag-tra-

äamente, tar jag mig den friheten öfverfån-

da under N:o 3, och at jag vågar anhålla

om penningarnes årfåttande med förfta, hop-
oas
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pas jag få mycket båldre förlätes, fom Väl-

borne Herr Archiateren, Prarfes och Riddaren

famt Höglofl. Kongl. Collegium Medicum lå-

rer dåruti rinna ftörfta billighet, hälft dä jag

tillika får berätta, at jag ånnu icke, i brift

på Riksgåids-Mynt, hårftides fått upbåra det

aldra minfta af min ordinaira Lön.

Af det fom jag på denna Refan , biträdd

af Tolk, kunnat obiervera, får jag den åran

korteligen anföra följande :

Hela. Lånet prefenterar fig fom en Skar-

gård. Ofver alt träffar man ftora Infjöar,

Forsfar och Backar. Backar, men mera fål-

lan vårkelige Berg, uphöja (ig, bevuxne med
Barrflkog , Björk och Ahl , öfver de mörka
och otilg-ingelige kärren, hvaraf detta Landet
i fynnerhet öfverflödar. Dåraf förordfakas

troligen den ftarka och ofunda diman, fom
man hår få ofta erfaren Och kanfke åfven
ordfaken til vår ftranga köld til en del dåru-

ti ligger. I anledning håraf trodde jag i bör-

jan, at frosfor flulle vara hår ganfka allmän-

na. Men jag bedrog mig. De åro de fåll*

fyntafte ibland våra fjukdomar, hvartil jag år

föranledd gifva följande /kål. De flårte Hem-
man jag förbi farit åro bygde påhögder. Så-

ledes fpelar luften där mera fritt, och en ftor

del af den kringftrykande diman undvikes.

Defsutom år jag benägen tro, at Ailmogenf
myckna Svedje-brånnande, och de många
Skogs-eldar, fom hår åro mycket allmänna,
X/.B.N:oi2. M få
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få föran dra de kårraktige ångorne,.ät de för-

lora fin, enligt få många obfervationer^ få-

kra kraft at excitera Frosfor.

Allmogens Boniogs-rum åro de få kalla-

de Porten* Jag förbigår deras egenteliga

byggnings-fått, ty det lårer ej vara aldeles

okåndt. Jag vill endaft nåmna, at dårpå fin-

nas inge ordrntelige Skorftenar , utan blott

et drag-ror af tråd uppe i taket, hvilket år

förfedt med en lucka, fom inne i rummet
kan til/lutas och öpnas efter behag. Defsu-

tom åro kringom våggarne vanligen 2 a 3
drag-hål, förfedde med hvar fin /kott-lucka.

Meråndels åro någre af desfe dr3ghål öpne,
hvarigenom et ilarkt drag inne i rummet up-

kommer. Då Bonden arbetar, fitter han gar-

na utmed desfa gluggar, på det han måtte

begagna fig af Dagsljufet. Når Port-ugnen

eldas, år hela rummet fullt med rök, hvar-

före då alla gluggar och åfven dörren öpnas.

Om aftnarne betjäna de fig af itända Tall-

flickor i ftållet för Ljus eller Lampa. Alt

detta gör, at en beftandig röklukt kännes i

Pörtet, och fom Bonden år en otrolig ålfoa-

re af öfverdnfven ftark hetta, få tilfluter han

altid gluggarne få tidigt efter fkedd eldning

i Pört-ugnen, at åfven en ftåndig rök dåraf

förmårkes. Snyggheten i deras Porten år o..

lika på olika orter i Lånet. De Carelnke å-

ro i allmänhet mera fnygge och rena ån de

uti Savolax. I dem alla år hettan omåtteiig»

Et
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Et h&gt Porte, hvaruti iakttages en måttelig

värme, och få mycken fnygghet, fom den

beftändiga röken kan medgjfva , Iwaråft det

ftarka draget genom de meråndels 6pna glug-

garne undvikes, medelft ordentelige Föniler,

fom infläppa ljus-itrålarne, och hvareft ej for

många Mennifkor äro inpackade, torde åt*

minftone i detta Climatet vara långt hålfofam-

mare Boningsrum , än AI;mogens låga Kojor

i Sverige. Höft- och Vintertiden ligger he-

la husl.ålLf, iom me/endds år ganfka talrikt,

i et och (amma Porte på golfvet. Inga Säng-

kläder får man fe. Hela bädden beitår i li-

tet Halm och dåråfvanpå , ehuru fållan
, et

Läkarn Hårpå ligger Bonden i blotta Linty-

get, utan at öfver (Ig hafva något Täcke.

Jag har tyckt mig märka,, at det endafr. til-

kommer de fornåmfte ibland dem , at ligga

åfvanpa Pört-ugnen, tått inunder taket. Om
Sommaren lip,ga de icke i Portet, utan i fi-

na Bodar och Stall. Det år en Comifk Scene,

fom vifar (ig för en ovan och främmande*
då han för förfta gången om aftonen inträ-

der igenom en låg dörr i desfa Porten. Han
får fe et matt ljus af en itänd Tallfticka, fom
knapt kan träoga (ig til ögat igenom tt rök-

moln , färdigt at qväfva. Han får höra fle-

re Menni/ko- röfter ifrån golfvet och taket,

och han blir icke litet furprenerad, när han

får höra, at Bönderne fjeKva öfverröftas af

Fårs, Kalfvars, Svins och Tuppars läten j

M 2 ty
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ty ofta fer man desfa Djur föröka antalet i

Partet.

Badfiugugång, en fedvana, utom hvil-

ken ingen Savolax eller Carelflk Bonde lå-

rer kunna finna någon lycka i denna verldeo,

nyttja de gemenligen alla aftnar, både gam-
la och unga af båda Könen. Detta Imbad
bruka de under den oerhördafte hetta. Så
drypande af fvett, forn de komma ifrån Bad-
flugan, öfa de om Sommaren kalt vatten öf-

ver fig, och om Vintren käfta fig i Snödrif-

\an. Sådane ombyten af köld och hetta, å*

ro för dem icke ovanlige. Under ftrångafte

kölden fpringa de ut ifrån Pörtet på Gården
i blotta Lintyget. Oagtadt flere håraf ådraga

lig fvära fiukdomar, gör anda vanan, at det

år mera fållfynt. Åfven iårer dårtil bidraga

den ftarka hettan i Pörtet, fy icke behöfva

de långe vara dar, förrån de korrt tilförene

tililutne Porerne å nyo blifva öpnade.

Det vore öfverflödigt bevifa , at Badflu-

^ufjång i drågelig varma och ej för ofta an-

fiåld, medfSrer i åtfkillige håndelfer vårkelig

nytta. Men denna nyttan blir på iångt når

icke få vidftråckt, forn Allmogen inbiliar fig.

Det år i Badftugan, forn deras Barnaföder-

skor förlosfas, och det år åfven dar, forn de

föka bot för alla möjeliga fjukdomar. Mig
torde tillåtas göra någre reflexioner om den
/kåda, fora ifrån denna fedvana år ofltiljag-

tig. Jag vågar låga, at man på ingen Ort

får
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får fe få många Ögon • Inflammationer med
dårpå följande far/Rilte ögon-fjukdomar, fom
hår. Förnåmfta ordlaken hårtii torde ligga i

Badftugugången. At ju därigenom Blodet mer
ån vanligen determineras upåt hufvudel, år

onekeligt. Betraktar jag nu denna hårmedelft

förvårfvade Difpofition, och (edan påminner

mig draget och röken i Partet, famt deras

fvedjebrånnande, få tycker jag mig hafva ord-

faker, nog giltiga, til denna Endemifka fjuk-

dom. En annan flcada,icke af mindre följd,

år Venerijka Sjukdomens kringfpridande. Fle-

re bekJagelige exempel har jag dårpå fett,

och då man befinnar AHmogeös forgfålliga

bemödande at fördölja denna fjukdom, omö-
jligheten för dem, at undvika Badfiugan,

och fjelfva fjukdomens fmitta, lårer ej något

tvifvelsmål kunna upkomma, at ju Badftugu-

gången bidrager til fjukdomens utbredande ,

och blir et oöfvervinnerligit hinder för defs

utrotande* Det år uti Cuopio Socken, hvar-

åft denne olyckeliga fmitta måft vifar fig.

DårfÖre år åfven en Tomt med en liten Bygg-
nad inköpt til Lazarett. Hår åro 4 fångar,

och Landshöfdinge-Embetets förnåmfta ånda«

mål med dem år, at dåruti emottaga Vene-
ri/ke Sjuke, Men ingalunda lårer denna in-

rättning förflå, få mycket mindre, fom All-

mogen i allmänhet år utfattig och Lazaretts-

medlen torde vara obetydelige. Denna fak,

af få mycken vigt för Samhället, fordrar vis-

M 3 ter-
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ferligen Kongl. Collegii Meriici upJyfte om-
tanka och ömma beiirande* Jag tar mig den
friheten förilags-vis underftålla, om icke-or-

dentelige befigtningar i Byarne, med ^biträde

af Ktono-Berjeningsn, borde af mig och min
rnedhielpare anliållas? och om federméra io
"fce någon Curhus- inrättning kantfe i hvarje

By vidtagas ?

Allmogens föda beffår måft i Fffc, Mjölk

och Vegefabilier. Det år ehdafl vid deras

högtider, fom kött fortares , och då år gam-
tnalc hårfkt Flå/k af et fynnerligt varde. De
faita lin Fi/k ganfka litet, fä *a\ den oftaft

förråres fö:fkåmd»«Dé rikare åta blandat Bröd

af Råg- och Korn-mjöl, men de fattigare,

i fy-nnerhet i Jvåra år, åtnöja fig med fönder-

mafne Agnar, Halm, Tallbark och Roten af

Calla Paluftris, hvilka de oj^blända med li-

tet Kornmjöl til B?öd. Deras Bröd år gan-

lka furi. Åfven fom de finna en fynnerlig

fmäk uti furdeg, hvilkeh de * blanda til (Ina

fåtter. Rofvor, Ärter och Bönor åro deras

ypperfta fpis. Vatten nyttja de måft til Cm

<iryck. De förmögnare "götarna Mjölken i-

från Sommaren til" Vinfren uti et flört Tfåd-
fcårif*' Denna fammarilupné och förrutnade

rrasfa* upblanda de med vatten til dagelig

dryck om Vintren. Denna fura Mjölken år

"hos dem kand under namn af Pijmd- Or-
d«nte ! igt Dricka år hår fållfynt. I defs ftallö

användande Må/keti efter brygget, at dåraf

til"
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tillaga en flags dryck > fom kallas Calja, och

beftår af vatten, fom de öfa på Må(ken i et

ftort Trådkåril i Pörtet, hvilket de dricka,

och når detta vattnet blir fortärt, påilå d«

nytt. Exempel på någre deras rätter torda

jag få anföra. Cala Cucku år en fort Paftey

beilående af fönder/kurit Flå/k och Fi(k,fom

år inbakat i bröd. —- Hapanrocka år kokta

Arter och Bönor, afredde med furdeg* —
Hapanlocko beftår uti kokta Rofbitar åfven

afredde weå furdeg. — Palvat Kött -, fådant

fom de maft förtåra det, år halfitekt Kött,

fom fedan uphånges i Pörtet eller Boden at

torka. Det år -gan/ka fegt och torrt* — He-
la Höften anda til jul åta de merendels Rof-

vor utan Bröd, ömfom ftekta i Pört-ugnen

och ömfom kokta. De fednare förtåras på
det fått, at de doppa dem i fammanblandaC
krosfat Hampfrö, Hafremjöl och Salt* — Af
Brånnevin åro de ftora ålik,are. Månne ej i

detta lefnads-fått ordfaken ligger til de män-
ga Majkar, hvaraf detta Länets Allmoge år

få plågad? åtminftone larer f5kert Binhicke-

mafken hos dem hårleda lig ifrän en mindre

val kokad Fifk.

Allmogens Klådedrågt år tåmmeligen af-

pasfad efter Climatet. Långa och vida ValF-

mans.Koltar och Långbyxor af famma ffag å«

ro Karlarnes klådnings f.itt. Om Sommaren
nyttja de Nåfver/kor på blotta fötterna. Om
Vintren bara de en fort Tjångor af Låder,

M 4 dem



184 # ) o ( #
dem de fjelfva fy. CareJ/ka Bonden går helt

bar i bröftet i den ftrångafte köld.

Jag fruktar billigt, at jag urtröttat Kg!.

Collegium Medicum med denn3 långa Rela-

tion. Jag bar anfedt mig nödfakad (kaffa

mig fjelf en noga kännedom om detta Folk-

/laget, fom i alt år få aldeles olika emot de
SvenJke , på det jag /kulle vara i ftånd, at

vid upkommande Farfoter låmna förnuftige

Regimer; och jag har åfven trodt mig böra

dårom i korthet underråtta Kongl. Coilegiura

fom helt fåkert infer den grufveliga härjning,

hviiken Farfoter hår i Lånet måftegöra, i af-

leende på Allmogens anförde JefnadS'fått,och

ået få mycket mera , fom Folket hårftådes lä

ganlka litet vilja nyttja. Medicamenter*

Journal of a Voyage to New SouthWch
Jes &c, by Jqhn Wjthe Surgeon Ge»

neråt to ihis Setilement. London I"<)0%

300 f< 4. m* 6*5 Kupf.

Håruti förekommer mycket pra^liflkt nyt-

tigt om håifans bevarande til Sjös och i var*

ma Climater. — Vin i myckenhet år hålfo-

lammare til Sjös ån Brånvin; Kajutan och
Skeps-rummet låt han öfverflryka med Kalk
och förekom dymedelfl fuktighet och defs o-

lå-
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lågenheter; Olja defliilerad af Tjära, förftö-

rer löfs och andra infeäer och år godt An-

tifepticum, hvarföre han gaf den åt Manska-

pet 3 gånger i veckan nåra och under limen,

Sjö-Skjörbjugg år vida (kild från den på lan-

det och förekommes båft genom tilråckligt

förråd på godt vatten, lamt ftyres af Vin.

— Åfven vid framkomften vid Botanybsy

rafade Skjörbjugg och Rödfot. — Utur Na*
tural - Hiftoriens alla delar befkrifves och af*

bildas mycket faker , faftån juft icke altid få

icientihcf.

Chr. W. Hufeland Erfahrungen uber

die Kräfte und den Gebrauch der Salz*

Janren Schwererde in verfchiedenen

Ktankheiten. Eifurt 17,92, $ a 4%
O gr.)

Vid beredningen af detta medel måfte
noga fran/kiljas de med tungfpaten ofta blan-
dade Jårn- Koppar- och Cobolt- delar. _„
Det år et förtråfteligt kylande , löfande och
inciderande medel, lom genom fin retning

på matfmåltnings och afföndrings organerna,
lamt lymphatifka kårilen uplöfcr ilem, befor-
drar reforption, håfver ftockningar och för-

hårdelfer och förbättrar den fega LympH
M 5 En
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En del magar kunna icke tåla det i början

utan tilfats af balka faker, och det måftegif-

vas förilgtigt 5 likväl hafva i och 2 års Barn
brukat det med någon Syrup emot Ma/kar
med förmån. Medelfl 18 Sjuk-hiftorier be-

kräftas defs nytta i Scrofler, i fynnerhet Scro-

fulös ophtalrrre, Struma och ancira Induratio-

nes glandularum, Afthnia pituitofum, Tuber-
cula pulmonurn, Skorf, Råf-ormar och Te-
ftiklarnes fSrhårdnande, Sli^teligen gifves någ-

ra pra#i/ka cauteler vid defs författande med
andra medel, fom fårlkilta indicationer ibland

fordra*

Disfertazioni Chjrurgiche di Bernardino

Manzotti &c. Sul un nuevo metodo

di trattar le fratture della rotola
r

del

olecrano e dello maleoto. Si aggiun-

ge Ja Jloria di alcune lusfazioni della

rotola e della cojle. Rom 1790, 4:0.

Om man lämnar Fraåura patellae åt na-

turen, har man ej at befara ftyft knä, fom
annars,— Efter Fraftura olecrani /kall man
röra armen få fnart möjeligt, för at förekom-

ma Anchylofis, — Buzzani's fått vid Fra#.

Malieoii år båft. S— Luxatio patelfce /ker på
2:n&
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2ine lätt odi afhandlas vidlyftigt. — "Några

Tabeller uplyfa förbandet.

Ve/P inoculatione del vajuola ne/la epi~

demia. deIla Malattia jtesja, diJen rjo

phifico-ptatico del jig. Leon ft.isi-

le/i
7
Medico Vefonefe, Vetona. 17$0,

40 p. 4,

Den frågan : Om man under en Kopp-
epidemie bör ympa Koppor? bejakas med
många /kål. Juft då» har Folket må ila luften

at låta ympa. på fina Barn 3
ympningen göj:

icke nytt utbrott, om naturlig fmitta år i krop-

pen förut, och färdig at fnart Hå ut, icke

Jaeller gör allmänna epidemien de ympade
Kopporna ivårare, ån de eljeft (kulle bli. Sna-

rare år. .det/farligt, om någon annan epide-

mie herrlkar, fom kunde complicera fig med
Kopporna.

Van. G. Hensler, K. Dan. Afehlat

u. Prof. rom Abcndländijchen Ausjatze

im Mittelalter, nebfl einem Beytiage

zur kenntnijs and Qvjchkhtc des Avs-
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fatzes. Hamburg 1730 , 408 & 12$
/. 8:0.

Et Klasfilkt Vårk, fora innefattar, pr6f-

var och jåroförer alt livad de gamle fkrifvit

om denna ohyggeliga Sjukdom, hvilken ån i

dag år en hemlig ordfak til många mifskån-
da, obegripeliga och hårdnackade plågor. —
Förfta Afdelningen upråknar Källorna for
Kunfkapen om Wefterldndfk Spctdljka, eller

Arabifka och Europei/ka Skribenter ifrån de
ålfta tider. — 2:dra Afdelningen bejkrifver

fjelfva Sjukdomen och defs f6frebud$ desfe å-

ro Morphcea Alba & fufca,torr Skabb,/korf,

lurfures, Alopecia, Maculae, finnar, Gutfaro-
facea &c, dårpå befkrifves Sjukdomen i fi-

na olika geftalter, fåfom /korfvig Spetål/ka

,

hvit Spetål/ka, Elephantiafis grascorum eller Le-
pra Arabum uti fina 4 ftadier, och fluteligen

den knöliga Spetål/kan fom år fvåraft. Ibland

år Sjukdomen local. — 3:dje Afdeln. inne-

håller Uijlorijka och Pathologi/ka Anrndrknin»
gar fulla af lårdom och god Semiotik* Föl-

jande Clasfification antages: Lepra Nodofa,
EJepbantia totius corporis, Lepra Elephantia

Artuum, Lepra Alba S« Leuce, Lepra Squa-
mofa, Lepra rubra f. Scorbutica. — 21 Ex-
cerpta på 125 fidor utur Auäoreraa fluta vår-

ket*

Dt
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De Tariari Emctici prcepatatione et virU

bus Mediets. Commentatio Au& Dr.

Chr. Fr. Witting. Gottingen j?8<)7

gr- 8.

Adr. Mynsicht, fom lefde 1631, fliall

hafva uptåckt detta Medel; alla prsparations-

lått belkrifvas och fluteligen förklaras atHÖPF-
ners år båttre ån Bergmans, emedan det

år minft dyrt» Tärt. Emet. bår altid uplö-

fas i deftilleradt Vatten, ty annars, om vatt-

net hyfer Kalk, förftöres fältet och defs vår-

kan. Vid be/krifningen om detta Mediets

nytta och bruk i åt/killige Sjukdomar, har

ingen ting undfallit Författaren mer ån Coa-
kley Lettsoms fått at gifva det med Pou-

dre, hvilket Tyfka Rec. mycket berömmer
efter egen förfarenhet och Lettsoms Medi-
cin. Nachrichteo pag, 299. (Altenburg

1777)-

Utdrag af KongL Collegii Mediet Proto-

coll, hållit uti Stockholm föl/ande da-

gar är 1792.

Den 16 Julii.

S. D* Anförde Herr Asfesfor Odheiius,

at han vid et nyligen Ikedt viflande på Kg),

Luft-



Luft -Slottet Ulriksdal funnit dMådes en
JUila . hy ars vatten, fom. nu til hushållsbehof

nyttjades, innehölt alla de egenffciaper, hvilka

utmärka den bana (ört Mineral-vatten, hyadan
Herr A^fesloren föreflog, at, efter därmed
/kedt ytterligare forlök

, Kgl. Collegium ville

ndtaga de anftalrei", forn kunde tjäna til all-

mån nytta och förmån, fårdeles för den de-
len af KongL Hof -Staten, hvilken dårftådes

nu kommer at viftas. - - -

Den 2 Augufii,

S. D. Berättade Herr Kongf. LifMvfed*.

cus von Heidenstam och Herr Asfesfor O-
thelius, at de nyligen underfökt den vid

Ulriksdal varande Kåiian , farm funnit defs

vatten genom rca&ions-prof innehålla myckeri

luft-fyra och Hepatifk luft, famt Jårn- och
Salt fyra i något Aikaliikt Salt. - - -

Co)l. beflöt, at genom fullflåndige Vat-

tenprof låta utröna denna Kallas öfriga egen-

/kaper , och at därefter til Vederbörande in*

låmna beråttelfe.

Väderlek och gängbara Sjukdomar i Siock-

holm> 3:dje Qvartalet af är 1792.

Julius var Bar. ovanligen jåmn \ högft

25,82 d. 10 och 11. — Lägft 25 ;
27 d. u
Therm*
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Th* åfven jåmt hög 6fver O. högft dr 12 och

14, 25 och 23 gr. morg. och 30 midd,

—

Lagd d. 21, 273 13 och ii gr. morgon,

13 och 15 midd. — Eljeft flere dagar 27
midd. — Vinden ofta lungf, eljeft måft V.
och något SV. — Rdgn fparfamtd. 22, 23,

24, 28.

Aiigufius var Bar. likaledes mycket jåmnj

högft 25,95 d. i, lågft 25,12 d. 24. Thexm.
jämnhög, högft d. i, 2, 5 morgonen 13 gr#

midd. 24 gr. lågft d. 29, 305 morg. g gr.

mieJd* 14, 16 gr. — Vinden måft N. med
dragning åt V. och O. — Kågn d. 10, rr,

14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28- — #//xr oc/^ J/ka d. 9, 11.

September var JW. något mer ombytljg,

högft den 17, 25,98, lågft d. il, 24,97*
Therm* började mer falla, var högft d. 4,
6, morg. 15 gr. midd. 21 gr. lågft <i ié,
morg. 2 gr. midd. 8 g'- — Vinden måft S.

darnåft O., famt minft V. och N. — Rdgn
d. 1, 6, 9, 10, 11, 13, 14, I5> 18, 20,
21, 22, 30.

Af Sjukdomar tycktes Angina och Scar-

latina minfkas 5 desfe hade tydeligen varit

fmittande, ty dar umgånge undveks blef man
fri, och dår det Barnen tillåts obehindradt,

infjuknade alla, hvar efter annan.

Intermittente Febrar marktes fparfamt,

af vanlig ej mycket fvår ait, få framt de ej

vo«
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voro förenade med Siphilis, då de mycket
recjdiverade.

Läkare Nyheter.

KongU Hof - Apothekaren Herr Fredric
Ziervogel dog i Upfala d. 26 Sept. 1792,
6s är gammal. Han var en af våra båfta

och kunnige Apothekare. Hade nu på fle-

re år kfvat utan befattning roed Pharmaceu-
liken och i det ftålJetroat (ig med at förefiå

den Naruralie-Samling
, fbm han fkånkt til

R. Veten/knps-Societ. i Upfala, hvars Ledamot
han va*- och dit han ock för få år fedan flyttade*

Kon«!. Lif-Medicus D. Dan» Rung år

genom Nådig Refoiution blefven Ledamot af

KgJ. Collegium Medicum%
Provinc. Medicus i Örebro, Dr4 J. A.

Wadström år den 23 Febr. 1792, nådigft

hugnad med Asfes/ors namn och heder.

Kg!. Coliegii Medici Notarius och FålU

Medicus Do&. Dan. Wichman år den 14
Sept. i Nåder utnåmd til Prov. Med. i Phi-

Jipftads diftriel af Wermeland.
Asfesforen och Medicus vid Armeens

Flotta Doft. Jöran Roth har den 18 April

undfått Nådig Refoiution på Sate och Stam-

ma i Kgl. Collegium Medicum.
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Bref til Uftgifvarett.

Näppeligen gifves någon Nation, fom i

fcarmhertighets-vårk och goda in&ttningar til

lina nödlidande Landsmåns underftöd, öfver-

går den EngeNka. Af några 20 Lazaretter

©ch andra ftiftningar i London ti! fattige Sju-

kas vård (a) ar intet enda, fom af Regerin-

X/.B,N;oJ3. N gen
> it " » ' < 1

'

(rt) Lwzarelter och Sjukbus årot

St. Buribohmeus's Hojpital vid Sonithfield, föift

inråcradc til Hofpital af Henric VIII år 1C39. Här-
under hörer det lilla Lock Hofpital vid Kent StreeC

i Borough of Southwark»

St» Thov:QS's Hefpiial i Borough. Har fedm l?fa
tilhördc Tiie City of London och ftår under Lord
Major's infeende.

Weflninjler Infirmery bakom Se James'3 Park > in-

, råttadt 17 19,
1 Gvy's Hojpital i Torough invid Sr. Thomas's,

Upbygdt lyai.

St. Ceorgfs Hofpital vid Hyde Park Co mer. An-
iagdc 1733.
London Hojpital vid Wfcite Chapel Road. Stiftade

1740.
Middelfex Hofpital vid Charles Street, Tcttenham

iourt road. Bygdt 174$.
Lock Hofpital , fom endaft år för Veneriflce fjuka»

anlagdt 1746, ligger ej långt ifrån St. Qeorge'5

vid Pimlico Street,

Betblem och St* Lu%e's Hofpital äro de 2: ne Pu-

blique Därhu fen i London. Det förra ligger vid

Moorfield, har fedan HtNmc VIII:s tid varit Dår-
hus och fleånktesaf honörn til City of London; deC

fednaic år genom frivilliga fammanikofC upbygdc

vid Oldftreec nära St. Lukc's Kyrka.
J
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gen underhålles, alla årkånna Private Perfo-

ners frikoftiga fammanfkotfer för lin upkomft *i

och

Small Pox Hofpiiål och The Hofpilal for Inocu-

laiiofi , äro båda ftifrade 1746, Kopp - Lazareteee

ligger vid Cold Bath field och Ympnings-hufee vid

Pancras place.

Ciiy of London Lyivg-in HofpitaL Inråttadt 17J0,
liggéft invid St. Luke's Hofpital och vid hörnet af

Old ftreet och City road.

Br pifh lyhig-in Hofpital., endaft för gifta Hu-

ftrur; inrättade 1749, ligger rid Brown Low ftreee.

Weftwi&Jter Lyng-in hofpital vid Bridge road i

Borough på andra fidan Weftminfter-bryggan; ej än-

nu incorporerat. ^
General Lying-in BofpUal vid Store ftreee, Tot-

tenham courf road. Likaledes ej ännu incorporerat.

Lj/ing-in Charity år en inrättning för gifta Huftrur

endaft, at hemma i fina hus blifva förlöfte och fa

tilfyn af Läkare och Barnmodkor.

Getural Difpenfry vid Aldersgate ftreet, inrättade

1740.
(Difpenferies fvara emot vara Fattig-Medici inrätt-

ningar, hvarom något mer framdeles).

Public Difpenfery vrd Carey llreet. Begynt 1782.

JVepnmJter General Difpenfery vid Gerar ftreee,

1774.
j, Fimfmry Difpenjery vid Grafton ftreee.

Miäd Ifx. Difpenfery år under ftiftning.

Urom desia upråknade , åro några til, fom jåmte

fjukas vård , hyla en hop fattiga och obotliga, och

ialedes fvara nårmaft mot våra Hofpitaler j fådane

åro t. ex. WeWi Cbarily , Hofpitalei för Franika

Proteftanter, fom jåmte 200 fångar för fjuke och

bräcklige , håller 42. för galna.

De Handlande hafva en Corporation för vården af

fjuke och blesferade Sjömän i deras tjånftj fierc

dylike at förtiga.
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och fit beftånd (£) Vid Anläggningen har

hvarken hushållning eller fparfamhet varit i

fråga. Stora och prågtjga Byggnader, ofta

flere hundrade Sjuluångar, famt öfrige däre-

mot fvarande anftalter vittna ^ at ingen koft-

nad blifvit fpard (c).

Ordfpråket, at Engelsman bygga Palais

för de Fattige, men rått enfaldige Hus för

ftongf. Farnillen, Jr ej få ogrundat. Man
jåmnföre endaft St. James'* Kgl. Bonad mot
Greenwich Hofpital. De flåfte Lazarerten i

London å*ro, om ej få prägtiga, likväl ratt

vackra Byggnader* Bartholomev?s
%
London

9

St. Lukc*s och flere, /kulle af en okunnig

anfes för vårkeliga Hotels.

N 2 Stör.

"
'

' *
- "

• ' i

(6) Som et bevis til hvsd h<5gd denne Brittifka friko-

ftigheten lian gå, år Gu>V Hofpifal et talande e-

xempel; af en enda Man, hvais fövfta upkomft var,

at fålja Portfeuiller, flcurit Papper och Pennor (a
ftationer) ej allecafl ptågtigt upbygdc och val in-

rlttadt, utan åfven föriedt med få anfenligt Capi-

tal, at räntan nu för tiden ikattas til circa 1 1000
Pund Sterlir.g om ^rct. Vid ftiftningen af St< Lu~
**>$ Hoffltnl, ikånkte Sir Thomas Cla*kf. Cil åeCs

underhåll 3o>ooo Pund Sterling.

<c) St. Tborna?5 Hofpital håller åfter 4fo Sandar,

BartboUmeu'i något Öfver 400. Cuy y
s Hofpital

kring 300- London Hofpital år åmnat för 400,
men har ånnu ej kunnat emottaga mer ån 1 30 Af
19 Wards åro 11 tomma och utan Sängar. Mid-
delf x H ikulle efter^ Byggnadens ftorlek kunna

rymma 100 Sångar, men Lazarettets knappa inkom-

fter göra, at få Wards konna unde» hållas, We(l~
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Större delen af Londons Hofpifaler år©

snlagde på höglånta trafter, utåt öpna fåitet,

eller hafva bakom Cig rymliga Trägårdar, at

Jufren ma fpeia fritt fram och nödig väder-

växling befordras. Su George*s Hojpil al har

hela Hyde Park framfor fig och Greeo Park

på fidan. London Hofpiial liar både fram»

man*

minfcr Infirwery har ej öfver go Sängar. St*

Georges U^Spital kring ioo. ~ Vid Si LjMes Ho-
fpiial ftegbyggnads-koftnaden til 40000 PundSterJ,

I7pO
o
voro Moipitalets fonder 90,679 l. 13 S, 4

d Årliga urg;fien beftreds 1789 mQ<* 2839 L. 1

6

8 # 3 d. London Hofpilah inkomfter 179 1 itego til

41S2 L. 19 S. lo d. och utgifterne til 3929 L*

*5 S- 3 d. , hrilka enligt Skartmåftarens uträkning

|)å följande fått blifviC använde:

Hushållningen - - 209? L. a S. 1 d.

Medicamenrer • - 502, 3 8
Chirurgilka behof - go lo 9
Husgeråds-faker - - 2f2 1 a
Ändringar och reparationer -203 $ o
Sknfmaterialier - - 23 14 6
Begrafnings-koftnad - • 25 17 6
ywertisfements och andra

tryckta Papper - - f9 14 o
Taxor ---- -67 f lo|
Brandförfåkran - 4 1

3

6
Hindre fetgifter - 80 11 o§
Afldningar - - - 483 1? 5|
Gratificationer 50 o o

Summa 3928 L« I? S. 3 d.

För denna fafflraa blefvo det året 1069 Patienter

intagne i Laxarettet och 1 983 u£-paticnwr vårdade*
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manför ocli bakom fig Hora änna fältet ; Ii.

ka få St. Luke
y
s. Koppympriingshufet ligger

på en behaglig och rymlig traft* Bartholo»

wc®, ehuru kringbygdt, har dock en ganfka

högland och fund belågen ;er. St. Thomas*

t

åter och Guy's Hofpitaler åro illa belågne,

alt omkring-rtångda med Hus, hafva inga

Trägårdar, ligga lågt och fumpigt. Detta,

jämte byggnads-fåttet, hvarom vidare fram*

deles, går at desfe Hofpitaler i brift af tiU

facklig väderväxling ofta få vidkännas Laza-

retts-febern. Wcjlminfler Infirmery och Small

Pox Hofpitaly fom förmodeligen från biVjaii

aldrig varit åmnade til Lazaretrer , åro bads

til belägenhet odi Öfriga inrättningar elåndi-

ga och ofnygga flållen. Båda fkola fn3n om-
byggas. Bethlem^ ehur§ vid Moorfield bell-

git ; har anda ej det utrymme och 6pna Jå«

ge fom Sf Luke's.

Byggnads-fattet år nog olik3 och ufgår

en bufvudfakelig jfkillnäd- Lazaretten emellan.

Det tyckes, fom man vid de nyafes anlägg-

ning velat undvika de ölägenheter, fom de
åldre måfte vidkännas. HuThomai 9^ et af

de åldfta, håller 3:ne innom hvarandra fyr-

kantige gårdar och Guy ys 2:ne. Dylike Bygg-
nader ?ro länge fedan förkaftade. Det år

desfe inftängde gårdar, fom hindra väder-

växlingen, och fom lika refervoirs famla och
qvarhåila den från Sjuk-rummen utftrömman»

de ofuada luften* Bartholomcu^s , ehuru

N 3 byädÉ
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bygdt en fquare , har dock mindre olägen*

£et håraf, ty rlyglarne åro åfikilgde genom
fmå murar och g|rden Sr&ganfka ftor och
rymlig. Sr. Georges och Mtddtljex Hofpita»

ler beftå af en Cofps de Logie och 2;oe åt

hvarderä fidan utdragne flygl.ar. £f. Lukts
och London Hofpital, de nyafte och förmode-

deligen de båft inrättade, åro. mycket utdrag-

ne på Jångden, med vackra, ej mycket fram-

dragne flyglar. Af alla Lazaretrs-byggnader

,

tyckas de båft fvara emot ändamålet, fom
har fri åtkomft af rena luften och våder-våx-

Img.

Utom Sjukfalarne, innehåller hvart Ho-
fpital en flor Sesfions-fal för Governorf, en

mindre för Hus-Commitfeert , en får Medici

at infaga fjuke och ^fkrifva fri/ka, et Capell

och en Anatomie-fal, dar alla Chirurgifka o-

perationer forråtta»» Apothekaren bor altid

innom Lazarettet och har et Laboratorium

,

famt alla af Under-betjåningen.

Lyckligt vis åro inga Lazarefter anlagde

utmed vattnet. De från Themfen upftigan-

de duntter blandade 'med ångor af förrujtt-

nelfer, /kulle otvifvelaktigt ånnu mer förgifta

Lazaretts-luften. Det o^gtaåt lida de inga-

lunda brift på vatten. D^t år en nödvändig-

het, at et Lazaret har dårpå ymnog tilgång,

I en Stad, där få ypperliga vattuledningar

finnas, kan det ej fela. Hvarje Hofpital får

genom de allmänna vattu-ledningarna tihick-

ligt
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ligt med väften, fom genom et pump-värk

innom bufet, bringas tii alla våningar och al-

la rum i de få kallade Water Ciofet, dar et

blyrör, förfedt med (kruf, fournerar få myc-

ket vatten fom åftundas. Denna tilgång på

vatten lättar otroligt Sjukvakter/kornas möda
vid Sjuk -rummens renhållning, tvåttoing,

/kurning, m. m. Från delta Water Clofets

gå murade trummor ned under jorden, fom
bortföra diikvatten, ikulor och all annan o-

renlighet, få at man ej behöfver gå vutom

rummet, hvarken at hämta eller bortföra vat«

nef. En annan hufvudfakelig nytta medförer

denna goda vatten -anftaiten. Invid Water
Clofet år aftradet för de fjuke inråttadt. De-
ras excrementer altid ftinkande, ofta fmitfan-

de, åro högft befvårlige för dem, fom [ko-

la göra rent. Detta undvikes hår. Et bly-

rör för åfven vatten hit, få fnart Patienten

gjordt fin tarf öpnar han ikrufven 5 ftället ren-

tvättas och oreniigheten ned&öljes i trum-

man.

Ånnu råder en flags ofullkomlighet vid

Engelfka Lazaretten, då frågan blir om fjuk-

falarnes mer och mindre beqvåmlighet. Det
år nödvändigt, at desfe åro rymliga, höga,
flora och ej fullpackade af Sängar. I alla En-
gehka Lazaretter, finnas få kallade IVards,

eller aflåoga Sjakfalar, där ofta 20 a 30 fån-

N 4 gat
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gar åro (a). Uti en del Hofpitaler åro de«*

Ja Salar både för Jaga och trånga i anfeen-

de til den mängd fjuka dår ligga (b}. Så-

dane åro de f. ex. i St. 1bornas's, Weflmin*

fler , St. George's^ Middelfex och rlere Hofpi-

taler. Kommer hårtil at inga anftalter for

väderväxling åro gjorde, måfte olägenheten

blifva ånnu ftörre. I nederfta våningen på AV.

Thomas's har man varit nödfakad under ta-

ket upbånga träd-trummor, fom ofverft vid

fönftren utföra de famlade ångorna. I Guy's
och Middelfex Hofpitaler har man bår och
dår i taket gjordt foupirailer, fom genom et

r6r communicera med fkorften och fåledes å-

ftadkomma et drag och väder-växling, fom
genom eldning ånnu mer underhålles. Vä-

derväxlingen underbjåfpes ock til en del där-

igenom , at alla fönftren åro på Engel/ka vi-

let rörliga. Man gjuter antingen up nedra

ramen, eller låter man den örra falla ned»

Vid Guys Hofpital åro Förffter- ramarna af

gjutit Tackjärn, få inrättade, at hvarje hvarf

af rutor åro i en fårfluld ram och kunna ge-

nom en fjäder alla på en gång mer och min-

dre öpnas efter behof* Vid London Hofpital

har

l i i n » m i-
1 1 i ii i i i n i

Co) Värkufen och Kopp- Lazar ettet undantagne, fom
i ftåilet för Wards hafva Cellulcr, eller fmå rum
för en enda perfon.

(£) St. ThomaVs HoJpHal har 19 Wards och 47?
Sjukfångar, fåledes* jkulle hvarje Sjukfal hålla 2$
S&ngar, men flere hålla til och aied 30»
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har man fökt afhjl
rpa . alla desfe fvårigheter.

Wards åro flora, höga och rymliga, fou-

pirailer i taken, fijnftren rfirliga, famt ej öf-

ver 12 Sångar i hyarje Sal, tilråckligt åt-

flrilgde.— Fordom nyttjades Tråufångär med
Sparlakan omhångde. Sådane träffas ånnu u-

!i Bartholomem's och Weftminjlcr Hofpitaler,

i nederfta våningen af St, Thomas 9
s och Guy 9

s.

Nu liar man allmänt antagit Stålfångar, fom
fnyggare, lättare at flytta och hålla rena, lamt

taga mindre rum- I Guy 9s Hofpital åro de

lieJgutne af Tackjärn, men taket fårfkildt få-

itadt vid våggen, eller en jårnten hvarpa"

Sparlakanet fåftes; når fången borttages, ned«

tages gardin och taket fålles ned åt våggen.

Desfe Stålfångar åro tvårs fSre placerade med
hufvudet åt våggen , framföre 6fver fättren

år vid fångtaket fåftad en fedel med den fju-

kes namn, famt den Läkarens eUer Fåltfkå-

jens, fom attenderar honom. Ofver hufvu-

det år en liten hylla, hvarpå den fjukes Me-
dicamenter fattas med en (kriftlig anordning

huru de fkola nyttjas. Så år det vid Guy 9s

och London Hofpitalerj vid andra har Patien-

ten en liten Commode vid fidan för famma
ändamål.' Sjuk^vakterikans rum år antingen

vid fidan eller andan af Sjuk-falen , at hon
fiåndigt må vara til hands och hafva upfyn

på de fjuke* De fala»-, fom innehålla Qvin-

folken åro få /kilgde' från Karlarnes, at det

ena Könet aldrig får komma in uti det an-

N $ \ dras
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dras Wards. Snygghet och ordentlighet i

agttages på det nogafte. Pujmmen hvitiin%

mas hvart år, åtminftone i de nyare Hofpi-

talen och gålfven /kuras en gång i veckan
,

men bord, andra trådfaker och kåril hvarje

dag. Innan kl. 7 om fommar och g vinter-

morgonen made SjukvakterJkorne hafva alting

ftådat och i ordning. De fjuke tvåtus rena,

frias från ohyra och få rent Linne och fnyg-

ga Kläder på /ig då de komma in, de må*
ite åtminftone 2 gångor i veckan örofa Lin-

ne. Aldrig får någon orenlighet ligga qvar

en timme* Nattftolarne utbäras och /koljas

genaft, om natten af Wakhuftrun, om dagen

af Sjukvakter/kans hjeip. Uppafsning på de

fjuke och tilfyn felar ej. För hvarje Sjukfal

år en Sjukvakferfka kallad Sificr , en HjåJp-

huftru (Nurfe) och en Wakhuftruj utom defs

åro de Patienter, fom gå uppe och kunna

biträda, förbundne dårtil. All ting (ker med
ordning och på KJock-flaget# Patienterne haf-

va fin visfa timme at åta och vara i fång*

På vifs timme ikola ljufen vara ilåkte och

portarna flängde. Wak-huftrurna hafva fin

visfa timme at inkomma och aftråda, m, m.

Jag har förut anmårkt, at Regeringen ej

befattar Hg med ftyrel/en och vården af La-

saretten. Governor år hvar och en, fom an-

tingen på en gång gifvit en betydande fun>

ma til et Lazarett, eller årligen gifver något

vift.
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vift. Det år desfe Governors fom hafva up.

figten öfver Lazaretfen och vårda dem fom
fin Egendom. De utvälja bland fig en Pré-

iident och en Skattmåftare, föm åro för lifs-

tiden, eller få långe de behålla Directions

förtroende. Qvarfaliter mötas alla Governors

och hafva en general fammankomft uti Laza*

retfers ftora Sal, då genomfes räkenfkaperna,

hushållningen och Eeonomifka vården regle-

ras, Embcts-mån antagas, farnt visfa Utftott

nämnas, lom få fina får/kilta detailler, för

hvilka dt anfvara Diretfion. Desfa Commit-
feer ombytas årligen. HusCommitteen våljer

fig en Ordförande (Chairman), famlas en gång

i veckan i Lazarettet at tilfe, det Proviant

och andra förnödenheter ej tryta , at Betjä-

ningen fullgör fina /kyldighefer och at allting

går i fin ordning. En annan Commitue mö-

tes hvart \ år, för at öfver fe och revidera

Skattmåftarens råkenfkaper. — Medicin/ka

Vt/kottet beftår af fådane Ledamöter, fom an-

tingen praéiicera Medicine, Chirurgien, Phar-

macien , eller aga någon infigt uti dithörande

vetenfkaper. De förordna och uphandla er-

forderlige Droguer, tiife at Medicamenter ej

tryta och åro förfvarliga , fsmt hafva upfigt

öfver Apothekaren. Skattmdflaren upbar alla

inkomfter och beftrider utgifterna, alla medel

gå genom hans händer* Under honom år:

Stcward) fom beftåndfgt måfte bo innotn La-

sarettet. Det bör vara en påliteiig Man , fom
fät-
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fåtter borgen för fig innan nan anta^es. Har\

har en vidlyftig detail, alla Inventarier åro i

hans vård 3 han förer bok och råkenfkap 6f-

ver den Proviant och andra förnödenheter, fom
inbringas. Hvarje vecka upger han får Hus-
Committeen hvad fom tarfvas, famt rakning

pä de mindre utgifter han beftridt* Alla Kar-

lar i Hufet åro under lians tillyn och med
Matronan bar han at tilfe , det Betjäningen

fullgör (Ina fkyldigheter. Utom detta förer

han Journal öfver alla fjuka, fom intagas och

utfkrtfvas, af hvilken Journal han tjiftåller La-
zarettets Medici och Chirurgi hvar iir Exem-
plar. Matronan har alla Meubler, Linne och

Sängkläder under fin vård. Sjukvakterfkorna

och de andra Qvinfolken ftå under hennes

tilfyn. Hon beföker åtminftone en gång ora

dagen alla Sjukfaiarna och efterfer, at de hål-

las fnygga, at intet felar i uppafsningen, at

Patienterna intaga riktigt och, hålla den före-

Jkrefne dieten, famt at ingen öfverfkrider de

faflflålte Reglorna*

Sjukvakterfkorna åligger, at hålla Salar-

na fnygga och rena, at gifva de fjuka in på
fina beftåmda tider, at bringa dem mat och

dricka, och för öfrigt på alt fått fe dem til

godo och hindra oordentligheter. Hvar och

en har til biträde en Hjålphuftru. Vaherjkati

inkommer på vifs timme om aftonen och e-

mottager nattvakten: hon får ej fofva hela

natten , utan gå då och då ikring til dem,
fom
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fom 3 ro måft fjuke, fe dem til godo och

hjelpa dem, fom tarfva hjelp.

Hus -Predikanten bör bo i Lazarettet el-

ler åtminftone innom | Engel/k mil nåra det.

Honom åligger, at hvarje morgon hålla Bön
i Capellet, predika hvar Söndag och en gång

i månaden utdela Sacramentet , famt defsutom

befökä de måft fjuke uti Wards.
Apothckoren bor i Lazarettet och har, u*

tom boning* rum och Apotheket, et Labora-

torium. Ingen antages utan caution. Sim-

plicia lämnas honom at componera och pre-

parera efter Läkares före/krift. Han år hu-

fets Medicus defsutom, fom under Läkares

frånvaro dageligen beföker de fjuke, fer til

at Medicamenterna rått användas och rådfrå-

gas uti fårefallande håndeifer af Sjukvakter-

fkorna* Han examineras förut af Medicin/ka

Utfltottet, på hvars approbation han antages,— Utom denne för hvarje Hofpital nödiga
betjäningen, hafva de ftörre en hop både
Ofver- och Under-Betjäning til, fom Secre-

terare, Asfifteoter, Bagare, Bryggare, Kock,
Kållarfvån (Butler), Brefbårare, Portvaktare,

med flere.

LdkaYt-Vården beftrides vid hvarje Ho-
fpital af 3:ne Medici ocb lika många Chirur-

gi (ö). De bo alla utom Lazarettet, hafva

ingen

» " " ^ m » II
i I i i

i . m m

(«) Vid St. Georg's Hofpital Sro 4 Medici, 4 Chi-

tuigl och en bicrlia;HteFåttfcär(Syrgeon AMent).
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ingen lön, utan anfes denna pollen endaft

forn en våg til förtroende och praåique (&)*

Hvar och en åger likväl frihet, at i Lazaret-

tet hålla Clinilka och andra til vettenikapen

börande förelåsningar och dårtil nyttja Ana-
tomie-Salen (c). Hvad upmuntran detta kan
vara för en Läkare, at med den nit och if-

ver, fom vederbör, Iköta (it kall, låmnar jag

dårhån. Med all den aktning jag år EngeJfka

Medici /kyl dig, forn Mån af lårdom och år-

farenhet, vågar jag dock förfåkra, det jag

vid fjukvården i Lasaretten, mårkt en vårds-

Jöshet och en liknöjdhet, fom man vid våra

ej träffar. Jag til/krifver detta en briftande

opmuntran och belöning, ~ De ypperliga til-

faiien, iom eljefl i Engelfka Hofpitalen gif-

vas, at uti Låkare-konften göra pålitliga ob-

fervafioner, at anftålla fåkra .och deciderande

förfök , famt på många andra fått rikta vet-

tenikapen , blifva härigenom förfummade och

ur akt låtnej tvårtom, vore Läkare få vål Jon-

te, at de ej behofde föka fin föda genom
pri-

(£) Vid SL Tjbowfl$'s Uofpifal och BarthvJomeus haf-

va Medici hvardea en gratification af 4o Guineas.

(c) For några Medici cch Chirurgi , fom vunnit för-

troende , lykas desfe föielåsnlngar rått vål, for

andre åter aideles intet* Dr. Saunders t. ex. vid

Gny 7
: Hofpitai förtjänar ärligen genom fina Clini-

fka fotelåsningar kring 900 L. Sterl. Mr # Clins

vid StTfbornas?* iåfer Anatomien, har et Audito-

rium af 150 pcrfone*r, hvardera betala 4 - f G^
Jieas.



# ) o ( # 207

privat praflik, logerade innom Lazarettet och

man tillika valde kunnige Mån, (om ålfkada

vetenfkapen, Jkulle Läkare- konften vinna o-

trolig tilvåxr. Medici och Chirurgi tilfåt-

tas af Governors vid någon allmän famman-

komft. Hvarje Medicus beföker Lazarettet 3

gångor i veckan på en vifs timme, t. ex« kl.

II förmiddagen*
t
En vifs dag i veckan e-

mottages nya Patienter och tilfrifknade ut-

fkrifvas; den dagen beföka de ej Sjukfalar-

na, om ej någon år få illa fjuk, at tilfyn

tarfvas. De andra dagarne vifiteras Wards,
dår han har fjuke. Hvarje Läkare fårer Jour-

nal öfver fina Patienter, dår han antecknar

namnet, fjukdomen och de mårkljgafte om-
ftåndjgheter, Medicine och den diet de fko-

la föra. Efter denna Journalen utdelar /edan

Apothekaren Medicamenterna och Matronan
förordnar om dieten. Vid St. Thomas^s Ho*

fpital böra om Lördagen, enligt Författnin-

garna, alla til hufet hörande Medici och Chi-

rurgi mötas och i fåll/kap beföka Wards, i

fall någon Patient vore få illa fjuk at allmän

rådplägning fordrades. På Söndagen (ke in-

ga fjukbefök.

Chirurgi hafva, fom Medici, ingen lön,

och beföka Lazarettet visfa dagar i veckan.

Så fnart någon Operation /kall förråttas, åro

alla närvarande och den opererar, hvars Pa-

tient det år. Alla Operationer, åfven fom
Disfeftioner förråttas uti Anatomie-falen, på

det
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det ange attenderande Medici och Chirurgf

beqvåmt må kunna bivifta dem. Etter O-
peration bortföres Patienten til fin Sång och
förbindas båttre dar. Förbindningarna be-

gynnas tidigare om morgonen af Eleverna,

och de fom tarfva mer tiliyn, lämnas oför-

bundne tils Ofver-Fålt/ldren kommer {a).

Hus -

. •• m — " i' ' " 'i ...i
'

ii ii ^,ii » . » .

(a) Förledne året voro följande Medici och Chirurgf

vid Hofpitalen och Sjukhufen i tondon: vid St»

Jhowa^s Hofpiial: Medici Dr- George Fordyce,
Dr. Blane, Dr. Crawford; Ctörurgi Mr. Chaud-
ler, Birch och Cune» Vid Baribolomeups'- Dr.

Pitcairne» Dr. BrDD, Dr. Austin* Chir. Carle»
Buckej Long. Vid Guy'i Hofpiial: Med. Dr.
Saunder, Dr. Hervey , Dr. Relph« Ckir. Lukas,
Cooper, Forster* Vid St. George'*'. Med. Du
Robertson > Dr. J. Ford Jun* Dr. Bailiie , Dr.

Pearson. Chir. Gunning» John Hunter» Hawkins»
WalRer* Vid Wifiminfter Infirmery : Med. Dr.

Hicks * Dr. Morris > Dr. Blackburne» Chir, Wat-
aoN> Lynn» Morel- Vid Middelfix Hofpiial ; Med*
Dr. Mayo» Dr. Hammon , Dr. Latham» Chir.

Howard y Ckafy , Wyatt 9 Minors. Vid London

Bojpital: M ci. Dr. Cooke» Will. Hamilton. Dr*

Fox. Chir. Grindal > Neale, Biizard. Vid Lock

Hofp.-. Med. Dr- James Hervey. Gbir. Williams »

Pearsod. v^ TmptttYigsbufet och Kopp-Lazareitct

år Dr. Woodville Medicus , Chirurg vid det förra

Uppom, vid det fednare Wachsel- Vid Bethlem:

Med. Dy. ThoM Monro* Chir, Crowher. Vi<J

Si. Luk^s Hfnti: Mej. Dr. Sam. Foart Sim*

möns; Chir- Vaux- Vid City of London Lying-in

Hofpital år J4 Cocl. Lettsom extra ordinair och Dr*

Hulme ordinarie Medicus, Dr. Mac Laurin åror-

dinaiie och Dr. OrMe extra ordinarie Accoucheurj

Cbirurg år Mr. Lukas. Vid Brittifb Lying-in Ho-
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Har- eller Under-Fdltjkärer hafva ej al-

la Lazarétter, men fom nödigt år, vid olycks-

håndelfer eller andra innom hufet förefallan-

de, fom tarfva ikyndfam hjeJp, at en Chi-

rurg år til hands, få böra altid Falt/kirerne

hålla 1 - 2 af fina Elever på ftållet, hvilka

få länge de åro dar, hafva fria husrum och
fpifa med Matronan. Såcfan år inrättningen

vid St* Thomas' s, Guy's och London Hofpi"

lals', vid andre åter åro orclenfelige Hus-
Falt/kårer antagne, fom vid BarthohmercPs

,

St. George's, Middelfex, m. fi, Hofpinier.

Mat-ordningen år vid hvarje Lazarette af Go-
vernors utftakad til ordinair, mindre födande

och klen, men Medici reglera dieten för

hvarje fjuk. Judarne få i ftållet för Kött el-

ler Kött-foppa, vift om dagen i penningar,
t. ex. 2 \ Pence, men dricka lika med de
andra (b).

XL B. N:o 14* O Hvad

fpital: Med, Dr. Underwood, Dr, Combe; Cbir.
Cravcs, Simmons. Vid IVeflminJler Lying-in Ho-
fpilal var Dr. J0HN Leake Medtcus, fom dog för-
ledne Sommar. Vid Lying-in Cbariiy år Dr. J jm
SiMs confuiterande Medicus , men Dr. Dennison»
Dr, Söuirk och Dr. Langslow Accoucheurer. 30
Barnmorikor höra åfven til denna inrättning. Vid
General Vifpenjery Med. Dr.jAMES SIMs , Dr. San-
teman, Dr. MeyersJ Cbir. Vaux, Norris, Vid
Public Difpcnjery: Med. Dr. Willaw, Cbir.
Pearson» Vid Wejlminjler Dhpenfrjt: Med. Dr#

Jackson» Dr. Simmons, Dr. James Ford och Dr.
Bland åro Accoucheurer; Cbir Edw, Ford-

fr) Vid London Hoftital år följande mat- ordning:
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Hvad Sjukvården angår , i de vid Laza*

Tetten måft fårekommande fjukdomar och de-

ras botande, vore et åmne af vidfhåcktare

pian an jag, for närvarande förefatt mig. Jag
får nu endaft därvid göra en och annan an-

märkning*

Utom dem, fom til vård och /kotfel i

Lazaretten intagas, åro vid bvarje Hofpital

en mångd ut -patienter, fom på vifs dag i

veckan infinna (ig, få råd af Låkarena och
anvisning på Apotheket til Medicamenter.

Antalet af ut -patienter öfverfkrider ofta de-

ras , fom blifvit intagne. Denna omftåndig-

hetcn gör den npgiiten trolig, at vid London

Hojpual, dår endaft 130 Sängar åro, frän

I740
^ « ii» ' 1 i i iwm i m i

1 iwi 1
1

1 1 111 1 , ii.
'> i- c, Ordinaira > Frv.kofl 1 Pint af Mjölkvälling

eller Hafre-Soppa ; Middag % Unce kokade Oxkött
eller lika vigt Farkött, i>£ hvardera 3 gungor i

veckan, om böndagen 8 unce Rekt Kött, frambo-

gen af Kaif; Afton i Pint Köttfoppa, men om
Sön^gen 2, Unce Smör eller 1 5 Gtoufter Oft. Af
JPijIdfca bétial om fommaren 3 Pint och om vintren

I GaPon, Bröd, 12, unce Kvete-bröd om dagen,

&:o, Mindre födande (Middle Diet). Frvkofl I

Pi/?e H*frelbppa eller Brödtbppa (Panado). Middag

4 gStogsr i veckan 4 unce koka^ Fårkötr, 2 *ån-
.• lika vigt kokt Kaif och om ^Snåzgcn Kalf-

ftek ; '///ok 1 Pint Köttfoppa eller Panado,, 8 unce

liveccbröd om dagen ocii 1 Pint Dricka. yo+Klen
Vi t: trukoP Hafre- eller Perlgrynsfoppa i Fmrj
Middag 1 Pint Köttfoppa eller Panado , om a//o-

fléw (amma fom om middagen. Bröd 6 UJKe Hve-
tcblöd, men intet Dricka,
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X740 til 1762 blifvif vårdade 4*7,882 Pa-

tienter. Uti Lazaretten intagas i allmänhet

inga Patienter, behäftade med fmittf^mma

Sjukdomar, fom Skabb, Ondfkcttf, Veneriffca

åkommor, Påft, Utflags- och Rötfebrar, m.

fl. Vid Guy's Hofpital åro några Sängar för

Lunatici och 6fra våningen för Veneri/ka (ju-

ka. Vid Weftminfter Infiymery åro några rum
för obotlige fjuka. De fBfte Hofpitalen haf-

va fin egen Pharmacopee, den Medici och

Chirurgi följa. Vid St. Thomas*s har man
ännu i Pharmacopeen åtfkiliige formuler qvar

efter Mead, fom fordom var Medicus vid

det Hofpitalet. — Medicinen är enkel och

okonftlad, Medicamenterna få och kraftiga,

man underhjelper efter indication, men låter

för öfrigt naturen arbeta fjelf. Man anfer för

orimligt, at evacuera primae via? tils krafterna

åfven åro medtagne och är ganfka varfam vid

åderlåtningar, men föker tidigt genom flär-

kande medel bifpringa naturen. Engelfka

Climatet och lefnads-fåttet, vida Ikilgdt från

ået Svenfka, gör at en hop fjukdomar här

förekomma, fom antingen äro föga kände ho$

ofs eller af olika lynne. Jag vet ej af hvad

förfvagande och feptifk natur Londons Climat

är, men har af egen årfarenhet fådt lära, det

en Utlänning, fom ej lyder engelsmäns råd,

afåtminftone dricka något Vin^eller Porter,

tar Cig illa fram- Luften år fällan få ren,

fom hos ofs, utan fugtig, dimmig och om-»

O 2 byt-»
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bydig» LefnadsJåttet år förfvagande: ym-
nogt köttätande,- öfvernNSdigt bruk af Thee,
ftarka och lietfiga Vmer, famt natt -nöjen,
m. m. bidraga härtil. De måft förefallande

fjukdomar, hårröra fåledes af fvaghet, rota

eller förkylningar. Bland de allmånnafte räknar

jag Scrcfler (Ring 5
s Evil ) och Scrofuleufa å*

koramor, fora, lyckligt vis, åro föga kånde
3 Sverige. Man år nu allmänt öfvertygad, at

denna Ijukdom hårrör at flapphet i folida de-

larna, i fynnerhet LymphatiJka kårlen. Den
\iiar % under åtlkillige fkepnader och läg-

ger grunden til en hop andra obotlige fjuk-

domar, i fynnerhet Confumption ( Fhtbifis tu-

berculofa) och IVhite Swcllings (Ledfvampar),

Mot denna ödande plåga har man ännu ej

hittat på något iåkert medel* Bad i Saltfjö-

vatten, Kina, exercife och andra flårkande

medel, fvara båft emot indication. Dr. Craw-
jford, fom för några år fedan gaf up fina

förfök med Terra ponderofa SaVna ( Barytes

Muriata) och ännu fortfar med dem , tror fig

i detta finna et kraftigt botemedel för Scro-

fter. Tiden fkal! vifa, om han vinner fit än-

damål och torde jag vid et annat tiifåile få

upgifva hvad jag fjelf obferverat och kunnat

iamla om detta Medicameni.
Förkylningar och Rheumattfka åkommor

5ro lika få allmänna, fom Scrofier, hvartil det

ombytliga Climatet år orfaken. Dr. Lettsom
anmärker, at dsn, fora i London vili cure-

M
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ra Rheumatifme efter Sydenhams och Curv
len ?s förelkrifter , tar Hg (\kt fram. Jag kan

beilyrka det med egen årfarenhet, ty efter en

föregången Flufs-feber, fom knapt räckt öf-

ver 12 timmar, var jag få matt, fom hade

jag nyfs kommit up ur en Ivar remittent fe-

ber. Åderlåtningar åga fållan eller aldrig rum;
men- Diaphoretica få mycket mer: bland dem
åro Ammonia Acetata , Miftura Camphorata
cum Am. Acetata, Pulvis Doveri, Tinfiura

Goejadi och mot aftnarna gifves en Pill af

Opium, Tartarus Antimonialis och conferva

rofarum.

Vid Febrar år ånnu James's Poroder i

mycket bruk. Rotfebrar förekomma rått of-

ta och af varfta /lager. De /kotas med Ki-

na, ymnogt Vin eller Porter, födande mat
och opiater mot aftnarna. Har man tid pä
lig föregår et emetic 3 men år fjukdomeh a-

vancerad, åger ingen fort evacuation rum.

Hils - fjukan ( Sore Throat) år gan/ka

gangfe i London, och då väderleken en li-

ten tid varit varm och fugtig, blir Putrid fa»

re Throat ( fotaktig Hals-fjukn) endemi.k.

Den /kötes fom' en rötfeber med ftiroulanfia

til och med, at Capficum annuum pulverife-

radj gifves til några grains pro doft,

Low -Fevers (Febris lenta nervofa) tåla

inga evacuationer, utan fordra (lärka dofes

af Opium, China och Veficatorier.

O3 I DU
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/ Diarrheer nyttjas Krita i Mixtur eller

Bolus, Extr, Ligni Campefchiani, Gummi Ki-

no ,&c* Den från Jacksons Bay hembragte

Kådan The Tellow Gum kallad, har både hår

och i Dyfenterie vift god värkan. Hvad La-

pis Calaminaris, fTnt Hämmad och gitven til

en fcr. 3 gånger om dagen, vil uträtta i Li-

enterie och Chronifk Dyfenterje, fkall t:den

vifa,

Palfy eller Paralyfie utan foregången el-

ler åtföljande Apopkxie, attaquerar mycket

ungt Folk, (vårt år at påfinna ordfaken dartil.

Pen /kores med ftimuiantia, både in uch ex-

terne. Veficatorier appliceras til hufvud och os

facrum; Spina DoHi frotteras med Linim. e,

fal. volarile cauft. Man ger Bolus af fåle vo-

Jat. et Elecl, Cardiac. aa fcrup. , ofta acuerat

med et eller annat grain, pulvis Canthari-

<tam, hvarpå dnckes en ftark infufion på
rad Vajeriana? , pepparrot, Senap och Canel-

Ja Alba*

Vattufigtiga åro vid Lazaretten ej ovan-

lige Patienter. Digitalis Purpurea har kom-

mit ur mode och Tobaks Infufion åfvenfåj

men Cremor Tart^ri behåller (it varde och

fcillitica. Vid St. Thomas's Hofpital bibe-

håller man ånnu med mycket fortroende åt-

(killiga Recept efter Meap, emot Vattufot,

/ Frasfor nyttjas alt för många Arfeni*

cali/ka droppar, tillagade efter Fowler's fö^

refkrift5 man påftår, at om Arfemken fullt

mät*



måttas af Alkali Vegetab. och folution vål fi-

las, at intet af Arfeniken olöft må qvarblif-

va, /kola de, förfigtigt nyttjade, ej vura far-

liga. Angujiura Barken , fom i bårjan gjor-

de underverk, begynner at förlora något af

fit fö» troende. Vid Bartholomeus Hcfpital

förföktes en Bark, kommen ifrän Oftihdien,

fom liknade til utfeende bleka K inan, men
var fa rtilineux at den ej lått pulyeriiera fig,

utan geck hop i Klimpar; den fmakade myc-
ket båik, refineux och het och curerade val

Fråsfor.

Vid Hudens Sjukdomar år Almbarken i

mycket förtroende. Den bör nyttjas får/k el-

ler åtminftone ej öfver \ år gammal. Fårfk

år den mycket rryacilagineux, men förlorar

det ju åldre den blir. 1 Ros-Febrar ger man
Kina fil i lod om dagen och därofver, eller

I Dr* hvarannan timme.

Chirurgifka vården beftrides af Mån,
hvilka hvarken årfarenl.ef eller öfning kunna
briita. Operationerna /ke tuto , men vift ej

ciio och huru jucunde det kan vara för Pa-

tienten vet jag ej, ty operation förrättas rred

famma KöM , fom disfequerade m<m et Ca-
daver. Men få oroas ej Operateuren under

fit arbete af Patientens klagorop. Jag har

med förundran och hånryckning iedt barn,

under de fvärafte operationer, fom ftenfkår-

ning och Amputationer, långt ifrån at jämra

O 4 (ig
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fig, converfera med de kringflående och för-

klara Operateuren ro be a very good Do flor*

Stenjhfrnmgen förråttas lika vid alla La-
saretten och därvid nyttjas Hawkins /käran-

de Gorgeret.

Hyärocele åter opereras olika p^a differen-

ta ftållen* Vid St. Thomas*s Hofpital, dår

Else varit Chirurg, följes hans method, at

cauferifera$ vid Bartholomcm åter har Cakle
inlördt injecrions- metboden. Sedan yttre

betäckningar åro öpnade, Tunica Dartos af-

fkalad, famt Vaginalis med faccus blottad,

opnas den med en Troiqvart, vattnet aftap-

pas och en blandning af Portvin och vatten

in[prutas därefter, fom behålles 5.-6 minu-

ter, eller få långe Patienten det tål» Denna
infprutningen kriferar och inflammerar inre

våggen, hvarigenom Author tror, at facken

fluteligen /kail gro ihop. Hr. Carle, Potts

Måg, ikryter af denna, fom fin egen påfin-

ning, ehuru den långt för hans tid var be-

kant och pracfricerad af Sharp. Vid MiddeU

Jex Hofpital åter opnas hela facken upifrån

nedåt, eller fom det fåges from tcp to bot"

tom, alt vatten uttömmes, Teiricien exami-

neras om den år fri/k, et flycke af tunica va-

ginalis bort/kåres och lakes.

Starr-Operation förrättades uti Weflmtn-

fler Jnfirmery med Depresfions metboden. Den
begynner eljeft at aflåggas och extraclion an-

ta-
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tag3S$ hårtil torde Baron Wen£el något bi-

dragit genom fina lyckliga operationer.

Vid Amputationer år den i alla affeender

preferable Alansonska methoden allmänt an-

tagen. Petits tournequet med någon för-

bättring nyttjas. Arteren fattas med tenacu-

lum, framdrages och underbindes, men /kul-

le någon fido-gren blöda för mycket, brukas

vanlig ligatur. Härefter framdrages Hunnet

tilråckligt öfver ftumpen, nedhålles med en

linda, fom går upifrån nedåt och fåftes med
håftor. Härpå Acer förbandet, utan linda och

linnefkaf och en ylle mysfa trades öfver alt-

fammas. Linne bindlar åro allmånt aflagde

och Ylle eller Flanells antagne och det på
ganfka god grund. De åro elaftika och mer
eftergifvände ån linne och bibehålla efter tvätt-

ningen lika mjukhet. Håffplåfler år på fam-

ma grund bortlagt och i ftallet utbredes falf-

V3 pä mjuka blår, fom (lås ikring, på lika

fått man fordom nyttjade Håffplåftretc Den-
na betäckning bibehåller en jåmn varma och
förvarar fåret från aila hårda tryckningar. - -

Men jag (kyndar, at fom haftigaft omtala de

Öfrige Sjukhufen i London.

t
För Veneri/ka fjuka år Lock Hofpital; en

tåmmelig vacker byggnad, faft ej mycket (tor.

Man föres förft uti en vacker vSal, ordinaira

Seslions- rummet och dår Patienter intagas,

bakom den år et fnyggt rum, hvartil leder

en hemlig gång, at blygfamma Patienter och

O 5 de,
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de, fom villa vara dålda, må, utan af blif.

va fedda, dar kunna infinna (ig. Kring go
Sängar åro i flere Wards, dar fvårareVeneri-

(ka åkommor vårdas. Sä långe Patienterna

kunna gå uppe och ute, inftålla de fig visfa

dagar i veckan, at få råd och Medicamen-
ter. Sjuk-vården befirides af en Medicus,
fom fållan har något at g6ra, emedan de
måfte åkommor fordra Chirurgifk åtgärd, 2:ne

Chirurgi beföka Lazsrettet 3 gångor i veckan,

en Apothekare, fom utom Medicaments vår-

den beföker uf-patienterna, hvarföre honom
beftås en Asfiftent til biträde innom hus.

Hus-Fål'(kår finnes ej, utan år altid någon af

Fåit/kårernas Eleve, fom under det han be-

tjänar bor i Lazarettet^ Bad-anlhltesrne åro

beqvåma och val inråtfade. Cur methoden år

ganrka Simpel, fedao man förfökt alla möje-

Jiga Merc. praeparatjoner, har man återkom-

mit til den enkla fritfion. 2 Drachmer, på
fin h6gd, ingnides dageligen och då Saliva-

tion inftåJIer fig, uphöres med fmörjningen,

tils den afftadnaf. Intet Mercurial praeparat

intages utom vid Gonorrheer dar Calomei

gifves med något Extraft, Conferva rofar. O-
pium &c. i form af Piller. Bubo venereus

bringas genom Cauftica medel til fuppuration

och låret gnides med ungv. Merc, Tefticulus

venereus bäddas med grötar af Conium, dem
Mr. Pearson funnit vara de båft fördelande.

Med Opium har han anftålt noga och deci-

de«
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derande forfök , famt funnit det ingalunda ca-

rera Venenfkä fjukan.

Kopp-Tmpnin?s-Uufet ligger på en be-

haglig tra<ft, år ej mycket (lort, men val in-

råttadt, har framföre en flor grön gård för

de fjuke, at fpatfera på och bakom Köks-

trägårdar. Wards åro flora och rymliga,

men fullfatte med Stålfångar, Dä jag anmärk-

te derta, förfåkrade man, at Hufet fållan år

iå fullt, at alla Sångarne uptagas, defsutom

åro de fjuke endaft om nåtterne i fjukfalar-

na, men åga om dagen frihet at gå ut om
de orka. Hufet håller 130 fångar*

t
Under

ftarkafte Sommarhettan ympas ingen, men fä

fnart luften mot Höften blifver tempererad,

infinner Folk fig til ympning både från Sta-

den och Landet. Vid Jultiden kan Folkoum-
mern gå til 100 och dåråfver. Hår ympas
Mennifkor af alla åldrar, dock ej altfår fpå-

da Barn. Innan de intagas examineras de
til hålfa, fnygghet, föregå,ngit Jéfnads - fått

och dylikt. Intagne få de ftrari rena kiåder,

badas och prepareras. Praeparation Iker på
det fåttet, at de få qvållen får ymprungen
några grains Calomel och morgonen dårpå
Laxer-falf. Ympningen fter alrid med får&t

flytande Vahr eiter Oimsdal's nyare method.
Under hela fjukdomens lopp föker rnan at

hålla lifvet öppet; Köttmat och Spiritöofa få

under hela ympningen ej njutas, men vål

Kåttfoppa. Doflor Woodviue har påfunnit et

fått
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fått at förkorta tiden emellan ympningen
och utflaget- Då Dr* Haysard upgaf et

för/lag, at genom Duf()-bad, forft af kalt. och
fedant varmt vatten, aflvåtta giftet efter ra-

lande Hundars bett, förfökte Woodville om
ej detta /kulle lyckas vid, kopp^giftets af/köl-

jande, men långt ifrån at vinna ändamålet,

Simulerades abforberande Kårilen håraf til

ftarkare aclion, giftet upfops qvickare , febern

inftålte (ig tidigare och alia Stadia förkor-

Sades*

Kopp-Hofpitalet år en eländig byggnad,

hufet inuti trångt och fmutfigt. Hvarje fjuk

har en liten ofnygg Cellul, få länge han år

illa fjuk, men fedan flyttas rlere tilfammaos

uti et Rum. Mortaliteten år hår ganfka ftor.

Kopp*patienter , fom i de andra Hofpitalen ej

intagas, komma hit når de åro fom vårfl;

ock få får man hår fe de fvårafte Roppor.

De /kotas med ymnigt vin., kina och opium,

men de fjuke ftryka dock med. Detta Ho-
fpitalet blifver i år flyttadt til Ympningshufet

och /kall upbyggas på famma grund efter en

båttre och mot åndamåiet fvarande plan.

Be<klem och St. Luke's Hofpital åro de

2:ne Publique Dårhufen i London, dar årli-

gen rlere hundrade galningar vårdas. Beth"

lem flår under tilfyn af Lord Maijor och AI*

dermen, år en (köa byggnad; men gammal,
tung och ohygglig, injagar den vid åfyn en

yysmng, den man ej marker vid St. Luke's.

Det-
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Detta år et präktigt bus, Qpreft i famma flil

och på famma plan tom Bethlem, men myc-

ket fnyggare och vida förbåttradt, beftående

af en läng byggnad med Frontifpice och flyg-

lar. Utåt gatan år det omgifyit af en hög

mur, utmed hviiken åro innanföre planterade

vackra poplar och dar emellan en grön flut-

tande vall med affattningar. Hufet år 3:ne

våningar högt äfvan jord, den 4:de eller un-

der fta , val fd , innehåller Kök, Skafferier, Käl-

lare, Badhus, Tvåftflugor, m, m. Frontifpi-

cen innefattar Sesfions * rummen för Gover-

nors, Hus - Committeen och Läkaren, famt

Bonings- rum -för Apothekaren, The Mafter

och Matronan. Från denna melbnvåningen

afikiljas Gallerierna genom ef Jårnfiaket och

Portar. Gallerierne hafva fönfter å ena fidan

och Cellulerna å den andra.

Hvart Gallerie innehåller 20 Celluler, en

för hvarje galning, dar han om- natten inne-

flutes och vid andarna taga flyglarna vid med
tvårgallerier. Hvarje Cellul år kring b alnar

djup och 3 -| aln bred, innehåller en lång,

Jik en lår, et litet trådbord och 2:ne ftolar*

Fönftret år igentimrat
,
^at endaft up emot ta-

ket Tufet inkommer, Åfvan dörren år et li-

tet fönfter och på denfamma en fkott-Iucka,

fom utifrån öpnas. Til hvarje Cellul föres

vatten genom et Blyrör.

Vid hörnen, dar (ido-gallerierne vidtaga,

äro flörre rum inrättade, dels til Matsalar

med
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med fånga trådbord, dels med flere fångar

dar de förbättrade fåfva. Väktare och Vak-
ter/kor hafva bår fina rum, alla placerade

med fönftren inåt trägården. Hvart Gallerie

å famma fida communicerar med det andra

och hafva en gemenfam nedgång i trägården^

men aldrig råkas Karlar och QvinfoJk. Hvar
fida har fin afftångda trägård, en fyrkantig

plan med et öppet Lufthus midt uti, kring-

fatt med bankar.

I detta Hofpital råder ftorre Snygghet
och propreté, än jag vid något Lazarett b!if-

vit varfe. En gång om året hvitlimmas Gal-

lerierna
7

Celluler och alla* rummen, alt trä-

virke målas til och med ftentrapporna; gålf-

ven fkuras en gång i veckan, men Celluler-

ne fä offa fom det fordras, famt alla trådfa-

ker och andra kåril hvar däg. De mindre

galna hafva riktiga fångkläder, men de fom
ej kanna gifva akt på naturens behof, ligga

på Halm, nakne imed en Rydja öfver fig.

Denna Halmen ombytes h varje dag, rydjan

tvättas och gSffvet fnyggas. Alla måfte åt-

roinftone 2 gångor i veckan byta om Linne
5

men med dem fom ej kunna hålla (ig fnygga

gör man d^t hvar dag.

Tvåttftugan år en modell af god inrätt-

ning , utmed hela våggen under fonftret åro

tvåttbunkar placerade, dit genom 2:ne bly-

rör, både varmt och kalt vatten ledes. Vid

kotten af bunken, tager et annat rör med
fkruf



# ) O ( # 223

Ikruf vid
3
fom afleder det orena vattnet. U-

tom defj hal» man en Tvätt- machine ( Wa-
fhing Engine) fil Tackens och Lakans tvätt-

ning.

Som mycket bidragande ti! fnyggheten
5

och kanfke nog til Curen , måfte' de galne

bada fiere gångor i veckan. Badhufet år in-

råttadt både med varmt och kalt bad. Det

år ej utan, at ju vid galningars Ikotfel, fnygg-

heten år bland de hufvudfakeligafte puntfer

at i agtaga; varelfer, fom ej en gång hafva

kånftan af naturliga behofven, huru kunna de

mana fig fjelfve til omforger
3
fom göra min-

dre intryck*

Nåft renligheten 'har man varit omtånkt

at låta dem andas en ren och fund luft. Så

långe den vackra årstiden varar, få de hela

dagen fpatfera i trägården, men vid kallare

eller obehageligt våckr, åga de i Gallerierna

all frihet at roa fig. Jag har fedt på en li-

ten flack några 70 galningar tiihopa, utan

mir.fta tecken til buller eller ovåfende. Den
rena och fri (ka luften, Solens ljufva inflytel-

fe, famt umsånge med lina likar, måfte

nödvåndigf mildra desfe uflingars bedröfliga

tilftånd och fkingra deras ihångfna melancho-

Ji/ka idéer. Har til bidrager o;h mycket den

occupation och arbete man föker gifva hvar

och en efter lin förmåga. Karlarna fattas at

några timmar om dagen arbeta vid pumpvår-
ket eller Tvått* machine, Qvinfoiken åter at

tvifc
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tvätta och fy* Matronan har en Sal med flo-

ra Skåp, fulla med Linne, dår hon låter dem
fom kunna, fy, flicka och märka*

Långt ifrån, at hår få höra et ohyggligt

dan af fjättrar och kedjor, uflingars jåmmer-
(kri, pifkande och gisfiande, fe figurer med
knapp menni/ko-&apnad faftiåfte vid. väggar-

na, el!er inflångde i kåftrar, vältrande i fm
egen träck, har man vid ikötfeln antagit en

plan fom hedrar menfkligbeten. Väktare och
Vakterikor, från barndomen danade til gal*

ningars vård, åro få vane at omgås med dem,
at de af blotta ögonkaften och gefter döm-
ma til deras upförande. Aldrig bemötas de

med någon hårdhet, tvärtom, man anfer dem
jfom barn, jollrar med dem, fmickrar deras

böjelfer, ömfom genom fmå prefenter, föker

vinna deras förtroende, ömfom genom vifad

alfvarfamhet hålla dem i ordning.

År någon få galen, at han med lampor

ej kan ftyras, påklådes honom en Strmt Wa~
ijlcoat (en tröja med flutna armar, få gjord,

at hånderne lagde i korfs, kunna bindas) och

han har ändå frihet at gå ut. Skulle någon

vara få högft rafande, at detta ej för/lår, fät-

tes en iånk emellan benen, men han Månges

ej in, utan får vara med de andra» På det-

ta fått kunna få väktare och vakterfkor, hål-

la flyr på en mängd galningar. Ja man vill

ej en gång vifa, at man mifstånker dem för

något ondt. De vakthafvande åro i fina rum
tch



och fysfla med andra faker, mårfees minfta

tecken fil buller och ovåfende, åro de ftraxt

t/lreds at taga fred, hvartil de mindre galne

hjelpa, åfven, fom de om middagarne mata

dem, iom hafva Strait Waift-coat.

MedicinJIia vården år åter ganfka fimpel

och enfaldig. Man litar mycket mer på en

förnuftig och god fkötfel, ån fpeciffca Medi-

camenter. Det åren orimlighet, at villa brin-

ga alla galningar til förnuft på famma och

lika fött. Långt dårföre ifrån, at begynna

med itarka och v^Idfamma evacuafioner och

dylika medel , förfvagar' man endaft den ftar-

ke och det i mån krafferne tillåta, ftårker

den fvage och upmuntrar den nedilagne,

famt rattar fig för öfrigt efter indication och

den olika gång fjukdomen kan taga. Man
år ofvertygad, at et förnuftigt bemötande, god
/kötfel och andra morali/ka inöyteller vårka

rått få mycket fom Medicamenter. Dieten

år inrättad efter den fjukes beskaffenhet, Or-
dinaira Mat-ordningen år: til Frukoft Hafre*

loppa med litet fmör, til Middagen Risgryns]-

eller Kött-foppa med bröd uti och til Afto*

nen Oft och Bröd» 3 gångor i veckan få

de Kött.

På detta förnuftiga fått /kötes emellan

2 a 300 galningar vid hvardera Hofpitalet.

och har gjordt, at t. ex. vid St* Lukc's Ho*

fpital af 4421 Patienter, fom blifvit vårdade

dar på 40 år, bafva 1936 gått fri/ka ut. Vid
XI. B. Nio 1^ P hvar-
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hvardera Hofpitale* år en hop obotliga gal-

ningar, fom blifva dar bela fin lifstid. Beth-

Urn har et ftörre antal af fådane ån St, Lu«
ke\t* Ingtn emottages, fotn ej vifer Caution

af 2:ne godkånde Mån på ioo L. at han in-

nom 7 dagar efter tilfågelfe /kall tagas då-

dan. Den (om varit et år i Lazarettet, men
ej på den tiden blifvit klok, utflappes fom
obotlig 5 men intages fedan i den ordning

han år upförd på de obotligas lifta, når rum
blir ledigt 5 vill man förut bafva någon in,

betalas 5 Engel/ka fkilling i veckan f6> ho-

nom, tils hans Nummer kommer. Både Me.
dici och Chirurgi åro iönte vid desfa Hofpi-

talen* Medici få 100 L. och Chirurgi 50 L.

Jag får be om förlåfelfe , at jag få lån-

ge uppehållit mig vid denna Artide, men
når frågan blir at mildra, desfe uilingars li-

dande och elände, bör fjelfva ön/kan vara en

tmåkt.

FMcftriings-Hufen åro på olika fot in-

rättade* /-

Cny of LonJon Lying~in Hcfpital år af

alla den v^ckrafte byggnadtn, val belägen

och inrättad. Wards åro höga och rymiiga.

PJvarje Word har 2 flora och 4e
fmårre fön»

fier, farnt innehåller 7 fångar. Ofver dörren

år en Ventilator och i taket en foupirail (air-

pipe). Störfta fnygghet iakttages och rent lin-

ne finnes i öfverfiöd til ombyte på fången,

för modr,en och barnet. Hår intagas til för-

lofs-
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lofsning både gifta och ogifta qvinnpr. Som
en Stadens tilhörighet år altid en Ålderman

Preiident vid denna inrättningen*

Weflminftcr Lying-in Hofpital år en vac-

ker faft ej iä flor byggnad, (om den föregå-

ende, men rått vål beldgen.

Brittifh Lying-in Hofpital år gammalt,

trångt och illa belågit, iörmodeligen aldrig

åmnat til Lazarett. Hvarje Ward har en dörr,

I litet och 3 ftörre fönfter, men år ej nog

flor at innehålla 6 breda Sparlakans- fångar.

Hår åro inga foupirails utan en ventilator Ut-

ter i hvart fönfter* — Utom Barnmorskor och

Sjukvakter/kor finnas vid Rarnbördshufen Skö-

terskor (nurfe-tenders) , fom mottaga och ikö-

ta barnen få långe Mödrarne åro qvar i hu-

fet. Efter förlofsningen, fedan de fjuke blif-

vit något båttre, flyttas 'de i en annan vå-

ning, at fofva om nätterna. Hvarje Barnhörds-

hus har (in Anatomiefal , dår en famling af

Przeparater, Fofter i alla åldrar, Mifsfofter,

m. m.
,
jåmte Inftrumenter förvaras*

Lying in Cbarity , fom endaft har til fö-

remål gifta Huftrurs förlofsning hemma uti

deras egna hus, har intet något Hus, utan

Governors mötas visfa tider på något vill

Caffehus.

Jag har förut anmärkt, at Dijpcnferies i

åel nårmafte fvara emot vår inrättning i Stock-

holm af Fattig-Medicu Man hyr hårtil ea

färikild Byggnad, dar Governors mötas och

P 2 Lå>
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likörena på visfa dagar i veckan infinna fig

at gifva rad. Den enda betjäning vid denna
infattning år Apothekaren, fom bor och har

fit Apothek hår. Inrättningen itår under til-

iyn af en Preildent och Governors på (amma
fått fom vid de andre fjuk-inråttningama* Al-

Ja fattiga, innom et vift diftrift , få hår an-

måla fig til råd och förefknfter af Medici

eller Cbirurgi vid Difpenfery, taga ut Medi-
camenttr från Apotheket och de, forn åro il-

la fjuke, befokas hemma i deras Hus. Både
Läkare och FåJifldrer åro lonte vidDifpenfe-

ries och få hvardera ioo L. per annurru

Etfulstuna deo 20 Maji 1793»
P* G. Tengmalm.

Kcngl Vctenjk. Acad. Nya Handlingar,

ydje Qyårtalet J792.

P. 161. Anmärkningar , angående det få hal"

laae Manna Foliata , eller Manna di Frön*

de, af ad. MoDEéx.
På Norrmalms Brunnsgård blef A. varfe

at denna, altid utifrån hämtade faft, nedföll

på marken från den dår planterade Fraxinus

Exclefior, och at däribland fants en mångd
Chermes, famt vanliga Flugor, (Mufca dom.)»

Vid närmare efterfeende fants at Manna uf-

dröp utur kroppen af Chermes, fåehde figur

ef-
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efter utgångens mer eller mindre hopdrag-

ning, grynig och med krokig fpets åt ena

andan. Flugorna fpifade håraf.

Et A/ktråd med 10 alnars diameter i

Kronan, kan om dygnet gifva * lod Manna,

då det famlas på något under Trädet ut-

bredt Linne.

P. 167. Bejkrifning pä någre vidVmeå fund-

ne okände arter ibland Skalbaggarne
y

af

Dan. Eric NÅzéar.

Desfe äro: i) Scarabaeus Autumnalis.

2) Silpha Villofa. 3) Coccinella Segetalis.

4) Cocc* Sinuata. 5) Leprura Srnaragdina,

fom alla fcientifice be/krilvas.

P. 17g* anmärkningar ofver Biens hyggnings*

fät:, af Baron Carl Gustaf Adlekmark.

Desfe förtjäna låfas i fit farnmanhang,

kunna låttaft dåraf begripas, fom ock uply«

fes af bifogad Tabell.

P* 149. anmärkningar S/ver de Örter, fom til

flor myckenhet följande år florerat , och oj-

ver de Jnfefler fom varit mäft fynlige, fami

mer och mindre gjordt fkada, af Clas,

Bierkander*
Desfe angå åren 1753 - *79o inclufive,

fåledes en tid af 32 år 5 gifva fåledes mycken

anledning til nyttiga kunfkaper i Lanthus-

hållningen och förtjäna Landtbrukares hela

upmårkiamhet*

p 3 • n
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P. 22g. Anmärkningar vid Hvlta Myrans,

(lermes L.) Hifioria > ej O. Swartz.

De likna mycket Bien i (it famhåiles in»

rättning, fom beikrifves hår ganfka orr.ftånde-

ligen och förtjänar f4r fin flora befynnerlig-

het at af alla vetfgirige kannas. På Tabel*
len fes Kräkets (år/kihe utfeende.

KongL Vetenjk, Acad. Nya Handlingar ,

4;de Qyartakt 1792.

P. 243, Inledning til hunjkapen om Mcifkkrd*

ken i allmänhet, af A. MoDLeR, Fortfått-

ning» (Se det föregående p, 65).

Hår förekommer andra Clasfen , odölgde

Ma/kkråkj Gymnodela. Denne innefattar 2

Clasfer af V* LiNNé, nemligen Intefina och

Mollufca. At indelar dem i ordningar, 1:0)

ifHminthiea, tarmliknande, MaJkkråk, fom har

14 flågterj 2:0) Alloide a, raång-formlige

Ma/kkråk, fom har 2<J flågter.

P» 270, Befkrifning ofver klämningen vid A*
delfors Guldvärk , af Anton Svab,

Efter gran/kningen af hvarjehanda fått

ti! at fkiJja Malm-arterne från Berg-arterne,

befkrifves hår (lämningen omftåndeligen, och

vifes defs flora företräde , hvilket genom bi-

fogad Tabeii vidare upiyfes»
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JP. 292. Några Handelfer, om uti}Jrtes å-

komrnvr, fom både för ftdllets och utfaen'

dets y^u//, låtteligen kunna mijstagas for
Venerijka /kådor , af Joh. P. Westking.

Den förfta angår en Phimofts med Go-

norrhce, hos en gg års ogifÄ fom b-fams

vara mifsledd Gyllenåder. 210) en Gosfe om
6 år, hade lika utvårtes åkommor, fom en-

daft genom kylande medel fördrefvos- 3:0)

en 4 års Flicka med Dyiurie och, flyfning,

botades med afföring. 4) Flyfning ii pus,

jåmte blodig Urin efter hårda ft^tar i l]um-

Iken hos en 60 års Mun. 5:0) Uicus labii

vulvae hos en 2 års Flicka, borad med Mo-
rot-omilag. 6:0) Gonorrhce liknande Venerilk

af Hatmorrhoider 5 hår anmårkes at Glans ps*

ris ej år få röd fom a Cagfa Venerea. ?;o)

Pruritus vulvae ho* en ung Fru, fom Hots

med en böld, ordfakat endaft af <5fverd»ifvit

umgänge med Mannen. g:d)En 50 års Man
hade Gonorrhoe med Intermitfent Feber, bo-

tades forft för Intermirtente Febern , iluteli-

gen.den fvåra PhimofTs,4om var beledfagad

med et Uicus Glandis, blef endaft genom
Morot-omflag hulpen.

Desfe cafus uplyfa huru man i dylika

håndelfer aldrig bör häftigt tilgripa Msrcur,

och at man altid törft bör bruka afförande,

kylande och emollierande, hvarigenom myc-
ken/Vada förekommet,

P 4 F.
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P. 299. Anguftura Barken , befkrifven och får-

jokt emot Frosfan, aj A* Johan Hag-
STKÖM.

Efter en föregången befiuifning på den,

under detta namn, \\\\ ofs förde Bark, nyli-

gen til myckenhet genom Weft-lndi/ka Com-
pagniet, förekomma ät/kiUiga Förfök, fom
icke tyckas bevifa mycket för denne Barkens
kraft i Frofs-febrar.

P. 304, Rån, om htfkaffenheten och vdrkan
aj et flags Cinchona , hemfdndt af Gouv,
Medicus Fahlberg , under namn af Cari*

bcsa, och om Anguftura Barken, af j. L.

Odhelius.

Förft anföres förfog med' denna Cin-

chona, fom H. Prof. SwArtz håller före va-

ra C« Fioribunda, och dårnåft med' Anguftu-

ra Barken» Med bagge åro förfök gjorde på
Kgl. Lazarettet, fom gifva förmånJigare hopp
om nytta af denne Cinchona, ån af Anguftu-

ra, hvilken fednare utmårker fig för en ange-

näm bafka och torde i det affcendet biifva

upmårkfamhet vård.^

P. 303* Berdtielje om en flor Hålfefvulft fom
hängde ur Moder -flidan et qvarter utom

kroppen, lyckligen afknuten, af Jonas Hen*
BIC GlSTRéN.

Patienten var nåra vid at genom förblöd-

ning mifta iifvet, och til defs ftiUande anla-

des omfider afknyfning, fom lyckligen affkil-

de fvulften på några timmar, hvilken vägde

1 \
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I § mark, var af i qvarters långd, 4 a ^

tums bredd och 3 a 4 tums tjocklek.

P. 316. ForJSk at af Svenjka Jordarter UU
värka Falklera för Klädes-Fabriquer , af

Bengt Reinhold Geyer.

Sådane Jordarter böra åga Lerans finhet

och ilipprighet, lått genomtrångas af vatten,

hafva Tvålens och Såpans halhet, men icke

Lerans feghet. A. har funnit dylike i Da*
lame, Calmare Lån, Skåne och fiereftådes,

åfven fom i Lima Socken af Wåfter-Dalar-

ne och den få kallade Fåhl-kållan finnes en

hårtil tjänlig eldfaft Lera* Desfe anledningar

förtjäna all upmårkfamhet, för Rikets och

många defs inbyggares dåraf möjeiige flora

nytta och förmån.

Kongl. Vetenjk. Acad, Nya Handlingar y

i:Jla Qv årtalet 1793.

P. 3* Inledning til Kunjkapen om Majk-krti-

ken i allmänhet, af A. Modeer* (Se det

föregående I. II. IV. Qv. 1 792).

Hår förekommer 3:dje Clasfen: ovinda-

de Skalkråk, Acochlata, fom åter deias i Va-

fculata och Tubulata. Desfe hafva hitintils

varit fhödde i flere hufvud-afdelningar, hvar-

om en kort Hittoria låfes. Vafculata åro 8
P 5 Ge-
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Genera, hvilka Uns emellan (kiljas genom 3

fla^.s öpnmgar, Foraminalis , Va\vu\ata och
Totalis* — Tubulata åter utgöra 7 ilågter,

/kilde genom en hinnaktig eller Jkalaktig be-

tåc < ning,

P* 3$« Ftrjåkat af Lafarter bereda Färgflof*

ter. (Tredje Afdslningen, fe 1791 p. 113.

29?), af J K Westring.
Auélor fortfar med fin berömliga flit at

granfka desfe färgämnen och förekommer hår

Berglafvarve. —* Lichen Miniafus ger en o-

beftåndig fvafvelgul fårg på Silke, ingen på
Ylle. — L. Complicatus Noifert» fårg på Yl-

le, ljus Paille på Silke. — L. Puftularus på
Ylle cramoifie, Olive och Violett, på Silke

defamme ftarkare och ånnu flere fårgor. —
L. Deuftus , fom år mycket allmän och kan

famlas til myckenhet, ger på Ylle Carmoifi

och allehanda röd fårg, åfvenfå på Silke. —
L. Erofus, år fållfynt, ger på Silke Violett

iårg. — L. Reticularis, ger på Ylle allehan-

da bruna och grå fårgor, på Silke hvarjehan-

da gulgrå. — L. Polyphyllus, ger på Ylle

och Silke röd fårg* — L.,Hirfutus, på Ylle

mörk Violett, på Silke klar couleur de Li-

las. — L. Glaber
, på Ylle Violett och Pur-

pur, på Silke, Lilas och Violett. — L. Pul-

lus, på Ylle ftark Puce, Silke Mor d'ore

fårg. — L. Glaucus, på Ylle ljus Violett,

på Silke mörkare Violett och Puce. — L.

Polyrrhizos, år allmän, ger på Ylle allehan-

da
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da röda och på Silke, defamma ånnu vack-
rare. — L. Grifeus, en variation af den fö-

regående, ger famma, men vackrare fårgor,

men år ej få allmån.

P. 55. Be/kr[fnir?g pä 2 nya Fijkar af Ab~
bor-fldgtet frän Japan , af C. P. Thun-
BERG*

Desfe å*ro: Perca Trilincata och P. 7
Fafciata, be/krifne och afrirade.

P. 57. Mufca Sufoutanea, ny Fluga, befkref-

ven af Clas Bierander.

De /kåda Bladen på Kornet, beflsrifvas

och afntas hår.

P. bl. Berättelfe om en Schirreufe utom mun*
nen hängande tunga, fom hos en Piga alt

ifrån barndomen varat och omfider af hen-

ne fJ €tf g^nom Tagelfnore blifvit afiåfl 5 af
B. éiöRNLUND. M. D* Asfesfor och Prov*

Medicus.

Denne högft (ållfamme håndelfe befkrif.

ves omfhlndeligem Pigan var 3 r år gam-
mal 5 föreftående giftermål ftyrkte hennes fö-

refats fom lyckades, öfver förmodan, tungan

var mycket hård.

P. 68- Be/krifning på en tilforene okänd och

i Sverige junnen växt, Carex Obtufata,

jämte anmärkningar , m. m., af Sam. Li-

UEBLAD.

Denne våxt belkrifves och afritas, fun-

oen på Oland 1789.
P.
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P. 76. Et märkvärdigt Norrfken och Magnet-

nålens rårelfer d. 4 Apr. 179 1* Objervf
rade i Uleåborg af joh. Julin.

Oraftåndeligen be/krifvif och jåmnfört

med dylika förr anmärkte håndelfer utom-
lands.

Kongl. Vetenjk. Acad. Nya Handlingar y

Mänaderne April } Maji och $unius>

*793-

P» 83- JnUdning til Kunfkapen om Mafkkrd-
ken i allmänhet, af Ad. Modeqr» (Fbrt-

låttning).

Hår afhand las 4:de Clasfen: Snäckor
,

Cochleata. Sedan desfe Krakens hushållning

1 fammanhang med deras fårlkilte kroppsde-

lar och byggnad, blifvit af A. omftåndeJigen

be/krifveo, Natural-Hiftorien til mycket ljus,

kommer han, p* 104, til at beikrifva ordi-

nes, fom upgifvas vara 1:0) Bathypora, med
3 kånda Genera; 2:0) Aneogata, med 10 ge-

nera 5 3:0) Antlemata med 6 genera, tilfam-

mans 19 kånde får/kilte ilågter*

P* 127. Om den nytta, fom kan göras med
Molybdana, och Molybdenkalkens forhållan»

de i fmd11 ning*-vägen , af P. J Hielm»

Molybdacna' år fvår at pulvenfera, efter

kon år finbiadig och feg, men hår beifcrifves

lät-
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låtrafte fäftet därtil, hvareffer den kan använ-

das til /krifpennor, åfven fom den til gröfre

målning kan nyttjas med Linolja, men du-

ger ej til djglar.

MoJybd. n-kalken duger ej til målning,

för flere anförde ikilj huru han förebåller fig

i frrijfning med jord-arter och Glas-fatfer,

be/krifves omftdndeligén: j:o) med Kalkjord.

2:0) ra<?d calcinerad hvit Magnefia. 3:0)
med Tungjord. 4:0) med KifeJjord. <f:o)

med Lerjord. 6:0) med Lutfalr. 7:0) med
Blykalk* 8:0) med Kopparkalk. 9:0) med
Flintglas* 10:0) med grönt Glas. 11:0) med
blandningen N:o I och Flintglas, hvarafman
fer at Molybden-kalken kan användas tii at

färga Glas, famt til at glafera Lerkåril.

P. 140. Teckning och be/krij'ning pä en flor

Oftron-jort ifrån Japan, af C. P. Thun-
berg.

Den kallas OJIrea Gigas, år aflåog, en

fum tjock, 2 qvarter bred, ifrån \ til en hel

fot lång och ofta af 4 a 5 Skålpunds tyngd,

på Tabellen N:o 6 finnes den afritad*

P. 142. Om Luftfyrans värvningar vid fjuk*

domar i underlifvct , i fynnerhet uringån-

garne , af Alex Kölpin. K. Dan/k Juö.

Råd och Profesfor.

A. berättar här fina förfök på Hulmiska
foethoden 5 de åro 9 til antalet, fom med
omftåndigheter upiyfa medlets värkan, hvilken

al-
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altid varit mer eller mindre förmånlig i de««

fe håndelfer.

P. I<>I. FSrfok *f borttaga vidbränd fmak
och lukt pä Svenfkt ScHcs - Bidnvin , af
Nils Nyström, Apothekare i Norrköping.

Det /ker med förfigtigt indrypande af

IO lod Acidum Vitrioli concentratum uti §
ftop rent vatten, hvilket, fedan ået kalnat,

blandas til i<; Kannor vidbråndt Brånvin och

dår effer förfigtigt diftilleras förö et qvarter,

fom får(ki!t fårvaras, därefter 7 | Kanna, fom
år rent och fritt ifrån all elak fmak , fedan

fortfåttes deftilleringen få långe något fpiri»

tuöft märkes vara qvar. Det förfta qvarteret

"tillika med efterrinningen kan nyttjas vid nå-

fla deftiliering.

På famma fått borttages finkel-fmak och

Juckt.

P. i<J3. Anmärkningar vid åtjkillige Vejl-ln»

dijka Trädarter , af Sam. Fahlbekg.

Hår upråknas. 19 flags Tråd, fom våxa

på och nåra vid Barthelemi, och af hvilka,

med många flera A. til K. Academiens Ca-

binett hemfånt prof. Fortfåttning följer i nå-

Öa Qvartal.

AS
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Afhandling om Eldjläckande Ämnen, in*

gifven til Kongl. Vetenjkaps-Academien

af Nils Nrström* Apothekare i

Norrköping.

Då näftan alla obrännbara ämnen, fom
låta blanda och I6fa (ig med vatten, åro tjän-

lige til eldiläckning, få har detta gifvit mig
anledning at förföka de eldflåckande ämnen
fom åro minft koftfamma och på alla orter

kunna erhållas, och funnit dem både i blandning

med brännbara ämnen flå emot eldens åvår-

kan och åfven i blandning med vatten Vid

påfprutning ftraxt fläcka de i brand fatte mäft

brännbara Materier.

I blandning med Vatten til påfprutning,

har jag funnit följande portioner tjänligaft,

nemligen: ,

Tolf kannor flarkafte Spisa/ke-Lut til ioo
kannor vatten.

Åtta kannor fin rifven Potafka til ioo kan*

nor vatten.

Tio kaonor torkade och fint rifvit K5ks-fale

til ico kannor vatten.

Tio Kannor torkad och fm rifven grön Vi*

tfriol til ioo kannor vatten.

Femton kannor flarkafte Sill-laka til ioo kan»

nor vatten.

Tolf kannor fin rifven Alun til ioo kannor

vatten.

Tja
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Tjugu kannor torkad och fin rifven Lera til

ioo kannor vatten.

Sammanblandade Ämnen*
Tio kannor fammanblandad Lera, Viärio!

och Köks-falt, 3 -i kanna af hvardera til

ioo kannor vatten*

Tolf kannor fammanblandad ftarkafte Spisa-

ike-lut och fin rifven Lera, 6 kannor af

hvardera til 100 kannor vatten.

Tio kannor fammanblandad Skedvatfens Röd-
fårga och Köks*falt, 5 kannor af hvardera

til ioo kannor vatten.

Tio kannor fammanblandad fiarkafte Sill-laka

och Sked-vattens Rödfårga, 5 kannor af

hvardera til ioo kannor vatten.

Anmårkn. Leran och Salterne bara va-

ra vål torkade, få at de kunna bringas til

fint Pulfver, och fåledes i haft blandas och

uplöfas med kallt vatten. Ty at hålla desfe

åmnen i bered/kap med vatten uplöfte, for-

dras både ftörre och vattentäta kåril , fom larv

teligen kunna fönder/lås och tilbiandningen

förloras.

*AlIa desfa ämnen i forberörde propor-

tioner aga nåftan lika eldflåckande kraft, dock
tyckas de blandade vara de fåkrafte och kraf-

tigafte.

Desfe före/krifne eldflåckaode åranen å«

ro förfökte på följande fått:

1:0, Åro de blandade med vatten i fle-

re proportioner och af hvarje blandning för*

(ok
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fökte med en Handfpruta på upglödgad KoU
eld, famt med Harts, fom bhfvit blandadt

med andra brånnbara åmnen, fåfom Blånor,

Spån, Terpentins.Olja och i* fullkomlig brand

fatte, hvaraf jag efter flere itererade förfök

funnit före/krifne proportioner hålla tilråcke-

Jigit eld/lackande åmnen til at kunna flacka

de i brand fatte eldfångdafte Materier.

2:0, För at blifva öfvertygad, det brån«

bara åmnen kunna prepareras, at de uran

vattnets medvårkan ftä emot eldens kraft och
ej låta itända fig, få har jag dårtil nyttjat

ftarkafte uplösningar, eller få ftarka, fom ko-

kande vatten kan af berörde åmnen behålla

uplöfte, uti bviika uplösningar lades upglöd-

gade eldkol, fom efter några minuter upto-

gos och torkades val, och fedan förföktes

med blåsrör for ljuslågan, (å långe, at et li-

tet (tycke Wismut (maltes dåruppå, utan at

kolet af denna hetta itåndes, och efter flä-

tad blåsning blef upglödgnings-punäen ftrax

ofynlig.

3:0, Lades Cardus-Papper i berörde up«

lösningar, fom efter torkningen ej brinner,

då det hålles i ljuslågan»

4:0, Smaltes Harts, hvartil blandades
lika mycket af de pulveriferade obrånbara
åmnen, hvarefrer då det höllts i ljuslågan %

itåndes ganika trögt och flocknade ftraxf.

Anmårkn. Vatten år allena et nog eld-

llå-kande åmne, men fom det ej åt eldfaft,

X/.B.N;oj6, Q få
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få fårdnfves det ftraxt af eldens häftighet och

förvandlas fil rök, hvarfåre obränbara ämnens,

tub! andning åro hågft nödvändiga, emedan
desfe ämnen i£ke allenaft genomtränga och

til/luta eldbrands porerne, utan åfven utefluta

luftens tiltråde och fåledes både fläcka och

hindra eldens vidare itändning och utbrott»

Orn någon finner nådigt at efter behof

åka eller min/ka fårefkrifne eldllåcknings-åm-

nen , få kan {prutningen därmed fke nattan i

1 V3i\ proportion fom behagas, neml. lika

delar, eller få ftarkt, at en kanna eldllåckan-

de ämnen tages til en kanna vatten, iom u>

fan hinder kan nyttjas til påfprutningj och

til bevis håra få kan det låtteligen förfåkas

4 med' desfe ämnen i Pulver.

vSkulie man finna at Pulvret klimpar fig

då det pä en gång. blandas. med flörre mängd
vatten, tå förekommes denna olägenhet, om
uti et färikilt karil blandas få mycket vatren

til Pulvret, at det får ftadga af en tjock väl-

ling, då det fedan kan beqvämligen blandas

med fä mycket vatten fom åftundas.

At förekomma ftrkiiga meningar fom of-

ta hindrar det båfta föremål til någon nyttig

u'6fn\rig får Samhållet > få vill jag i anledning

af det fom uti Extra Potten N:o 69 på et

ganflu anttändigt och värdigt fått ifrån Garp-

hyttan blifvit infart rårande framb Diretfeu-

ren Meyers til Kgl. Veten/kaps- Academien

år 1754 upgifne fvårighet i anfeende til dyr-

he-
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beten och confervations-fiftet med mera an-

gående efdAackande ämnen, göra följande

vålmenfa årindringar!

i:o, Alla Saker kunna hindras itrån Cry.

ftallifation, då de uplöfas i få mycket vatten

at de ej anikjuta Cryftaller uti kalt rum, och

fedan förvaras i tåta kåril, fom hindrar vatt-

nets vidare urdunftning 5 men fom dårtil for-

drar ftörre kåril ån til pulveriferade ämnen,
och til åfventyrs flark köld kan göra den å-

värkan, at både kåril och matenen gå för-

lorade, få år detta confervations-fått endaft

med fåkerhet tjånligf til Lut och Sill-laka,

hvarom erfarenheten gjordt mig förvisfad.J ..*

v
2:o , livad åter de pulveriferade ämnen

angår, at de med tiden draga fuktighet til

lig och klimpa, få år detta obetydeligt, eme-

dan dQt endaft händer vid laggar och bott-

nar 5 och då falterne åro blandade med jord-

arter, fom hindrar deras ftarka fammangyt-

tring, få år berörde kfimpning af föga ellef

ingen betydenhet, emedan den ej hindrar

defs blandning och uplösning med vatten»

För öfrigt gifves Mineralilka Medel-falter fora

ej attrahera fuktighet fedän de blifvit torka-

de och pulveriferade, neml Alun och alla 3
våra vanliga Vitfriol-forter* fåfom Ziok* Rop*
par- och Jarn-Viftrrol, och om den fiftnåm-

de, fåfom til detta behof minft koftfamt, ej

torkas vid för ftark hetta, utan vid lindrig

Värna, få at den alienaft kan bringas til fint

Q 2 Pol-
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Pulver, få attraherar han ej vidare någon fuk-

tighet, famt qvariefvorna eller Rödfårga efter

S<edvattens tilvårkningen, fom beftår af Al-

kali Vegetabile Vjånolatum och calcinerat

Jårn, och gör famma gagn vid eldfiåckning

fom jårn-Viftriol, eller de med jord blanda-

de andra Mineral- falter, och kunna desfa

qvarlefvor i öpna luften under tak bibehållas

i torr form, famt låta pulv erifera fig utan nå-

gon vidare torkning. Ibland de Mineralilka

Ivfedelfalter, fom jag til detta behof förfökt,

år vårt allmänna Köks-falt, der enda lom bi-

behåller fuktighet och åfven drager fuktighet

ur luften fedan det bSifvit torkadr och puive-

ricerat, raeo kan hjelp3$ frän denna olågen-

het om det blandas med torr Lera. Och
hvad fatiiceringar angår, eller at falterné af

varma och luft falla fonder til fint Pulfver,

få bhfva de därigenom til förberörde ända-

mål få mycket tjänligare at nyttja och för-

vara.

Aidgten med Lerans tilblandning år dub-

bel, dels at den i blandning med falterné

hindrar deras fammangyttring, dels ock at

den vid påfprutningen tapper och hindrar luf*

tens vidare tiitråde.

3:0, Hvad dyrheten beträffar, fom år

det hufvudfaketigafte för en medellös Allmän-

het, få kan ej något mindre kofifamt gifvas

an ftark Lut gjord af Spisafca och Lera, til

bvars århållande endaft fordras befvår, famt

Sill*
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Sill-laka, fom fås hos våra Handlande til 16

högft 24 (k. tunnan, och qvarlefvorna efter

Skedrattens tilvårkningen til högft 2 R:dal.

ikeppundet.

Sill -lakan, ehuru den innehåller någon

brännbar fetma, gör nåftan famma gagn fom
uplöft Köks-falt, men erhålles til långt drå.

geligare pris.

Kalk i ftållet för Lera kan åfven i bland-

ning med falter til förberörde behof vara tjen-

lig, men jag har i fynnerhet nytfjat Leran, e-

medan den låttaft lårer blanda (ig med vat-

ten och nåftan på alia orter kan erhållas. Kal-

ken har åfven den egen/kap at den i bland-

ning med visfa Medelfalter deliquefcerar : f

fynnerhet med Köks falt, hvilken olägenhet

undvikes med tilblandning af Lera. Som
man har anledning at frukta, det Siangar och
Sprutor af Salterne angripas, fä minik^s den-

na olågenhet medelft Lerans tilblandning*

I all håndelfe böra Slangarne efteråt (köl-

jas vå! med rent varten; då ej någon olå-

genhet härvid år at befara.

I anledning af hvad anmåit år, hoppas
jag koftnaden blitver ganlka dräglig mot deo
nytta fom därigenom vinnes*

Til ftora behofver böra desfa åmnen ma-
las på Qvarn, men dår tilgång ej år påQvarn,
kunna de ftötas i en ftor Mortel och Aiktas

genom en fin håriikr.

Q 3 1 Stå-
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I Ståderne torde vara beqvåmligaft at

nyttja blandningen af Lera, Viårioi och Salt,

eller blandningen af Salt, eller i defs ftålle

Sill-laka och Skedvattens Rödfårga, och på
Lands-bygden, blandningen med Lera och
ftark Spisafke*Lur, eller Sill-laka blandad med
Lera. Af de oblandade åmnen kan hvar ocb
en efter behag och tilgång välja,

Sill-lakan och Luten böra ej blandas med
Leran förr ån de /kola nyttjas, och förden-

/kull förvaras j fårfkflta kåril.

4:0 j. Olikheten uti eldflåckande ämnens
kraft, år gasfkq obetydande, det hufvudfake*

Jigalte ligger i preparation , och fom mer el-

ler mindre proportioner tages af eld/lackan-

de Ämnet til vattnet; detta har gifvit mig an-

ledning at förföka fiere Årnnen, på det hvar

må kunna nyttja det fom år nårmaft och vi«

gaft at tjlgä.

JLffer federmera. gjorde förfök med Slang-

fpruta, har 'jag funnit at (prutningen med en

tjockare blandning kan med all fåkerhet yårk-

tfållas, och ju mera Eldflacknjngs-årnne fom
tages i proportion til vattnet ju häftigare fker

packningen, men då man vil bringa /prutnin-

gen til den möjeligafte .höjd \ böra mina för*

Ut gifne proportioner i akt t3gzs.

Viå eldsvådors hämmande bör fåledes

förft påfprutas med én tjockare blaadning til

dels den håffigsfte lågan år flackt, hvarefter

Uti knutar och mindre opningar, dar flack*

; t nin«
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ningen ej i haft tilråckiipen kan vårkftållas,

fortfares mel en tunnare blandning eller blott

vatten. På detra fltt vinnes 2:ne ändamål,

neml* at den haTrifjalte och farligafte . elden

dampas i ftörfta haft , och aj Eld/låcknings*

ämnet ej onödigt vis förlpilles.

Följande proportioner åro tjenliga til

tjockare blandningar:

Af blandningen med Lera, Vitfriol och

Salt, 30 kannor til is kannor vatten-

Med Skedvattens Rödfårga och Sill-laka

I<f kannor af hvardera til 71 kanna vatten.

Med Lera och Lut, lika mycket af hv r-

dera, hvartil ilas få mycket vatten at det far

ftadga af en tunn vålling.

Alla desfa blandningar böra vid pafpriit*

ningen val omröras, fä at ej Eldfi kkningS-
åmnet faller til botten*

Som jag åfven funnit at uplöft Röks (ail

gör ftarkare vårkaq til ejdAlckniog, ån finrif-

vif*, och den ftarkafte upiösmng hårat ej ^n-

fkjuter Cryftaller i kölden da dm förvaws i

tåta Kåril och hindras från vidare ufdunilnng,

få vill jag tilflyrka at man nyttjar 2-dubbcI

Saltda : a i ftåRet för ouplöft Sal'. Salt-lakan

bör vara få ftark, at då uplösnmgen fker med
' kokande vatten, bör Jaltet vara la tilråckli^t

at något blifver ouplöft på botten.

Q 4 For-
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Får/of anftdlde med jorendmde EldJIfckande

Ämnen,

Den 30 Sept. 1793 kl. 3 eftermiddagen

befigtigades et utom Norra Tull-porten vid

Norrköping upbygdt Hus af gammalt torrt

Timmer, ungefår <; alnar i fyrkant med tafc

af torra Btåder, famt 2:ne Dörr- och Föns-

terlufter, på det luften /kulle åga alt möje-

Jigt tiltråde, öfveralt innan och utan väl an-

ftrukit med Tjåra och innuti fyldt under ta-

ket med torrt Ris, Tjår-tunnor och H3rtz,

famt omkring åfven ful Ifatt med Ris» Antånd-

ningarne fkedde i alla fyra öpningarna och

innom få minurer var buiet i båftigafte brand,

då [prutningen börjades med en lifen Spruta,

ungefär lika med den fom Herr Asieslor

von Åken vid fina förfök nyttjat, och var

Hickningen vårkftåld innom "6 minuter, utom
någon obetydelig eld fom fyntes 1 fpringor

och knutar, famt i det hoppackade rilet, hvil-

ken fedan Häcktes med vatten 3 til detta för-

fök åtgeck omkring 2g kannor tilblandat Eld-

flåcknings-Åmne. Därefter förföktes med'

6

Hycken Tjärtunnor, fom tändes i fullkomlig

låga och /lacktes med 2:ne andra fårfkilra

tilblandningar,med den häftighet, at då [prut-

ningen begyntes, var ock Mckningen därpå

promt vårkftåld^

Me-
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Medicinjka och Chirmgijka Hundeljer>

infändc af Anders fftssEilus. M.
D. och Mcdicus Qrdinarius i Sala

Bergslag.

En Piga feck en Tumör graviditatem

virginum mentiens. Alla trodda henne vara

hafvande. Iglar applicerades kring genitalia,

hon feck (it tibutum Junare i gäng, fom va-

rit borta 3 månader och biet tr ik

Fru Paftor(kan Hedenbekg i Hisbo,p'å-

gades flere år med fvar vårk i en fot och

fökte hjeJp hos Profesior Murkay i Uplala,

et år dårtfter vande hon fig til mig, jag fann

henne hafva flere Fifteliå i foten, hvilka cu-

rcrades med contra-ouverturer, infprutning

och Småltmtisftar.

En Flicka, 7 år gammal, hade en fvamp-
aktig våxt af et Kjersbårj florlek nåra inrit

Sphinäer ani, fom blödde då hon gick til

fio)S, då jag drog på denna växt med Pin-

cetten, fäg jag den hade långre hals an en

tum, den afkliptes med Saxen och Barnet

blef frifkt.

Jig ympade Koppor på Kg!, Hof Pre-

dik. Contrafts-Proften Herr G efve Schwe-
rins Barn, Sköterrttorna fingo Koppor utan

Feber, ehuru de haft Koppor förut, och de
ympade hade få lindrigt Kopporna fom jag

onikade.

Q* E»
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En Mö'nare-Huflru från Liumsbo i Kila

Förfamling, hade en Krafrfvamp fom fatt e-

mellan njfan och ögat, hvars utbredande fe-

dan betåckte en ftor del af ogar. * Kråftfvam-
pen borttogs med Biftourie och fåret läktes

med Empl, e Conio c. Merc. pracep. r. och
Fatientinnan har fedan varit fnik et och | är.

Barberis-rot i form af Decocl har cure-

rat en långfam Obftruftion, då alla andra van-

lige medel , utan nytta varit långe brukade.
—~ Af famma Medic3ment har jag åfven (edt

2:ne gångor Hydropici biifvit hjelpte.

Skomakaren i Sala Måfter Åkerström,
både i 5 år 3 ftycken Schirri i bröftef. Når
de började vårka häftigt och tappa andan,
borttog jag 'dem på en gång med Biftourie

och fåret läktes med Empl. e Coriio c. Merc #

Praecep. r. och til flat med -Ungv. exficc. il-

luftr. D, Direfl. Gener, ab Acrei. och bårmed
bief han fina plågor qvitt.

En Piga födde et af röta angripit Barn

til verlden, genom genitaha utföllo fvartgrö-

na ftycken, plågades af fvår hufvudvårk,torft,

andetåppa, matthet och defsutom geck från

henne en förfarlig fta.nk* Hon curerades med
Decoft, Hordti, tilfatt. med Acid VitrioU

& Syrup. Cerafor. pch^ emellan Pulv. Cort

Peruv* och Vin. — Den odrågeliga flanken

hjelptes ftrax med Lufrfyra aplicerad inuti

agina uteri med en Lavements-pipa vidbun-

den
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den en Fla(l<a med två hal far medelft en

biåfa.

Drängen Gabriel Eernstb/ai från- Sala

fick en (yullnad i Scrofum (teuan han flere

år varit befvärad med i inea Capitis och

Skabb öfver hela krojpen). Gangrasn och

Sphacelus tilftötte och hela mösfan måfte af-

tagas, dar feparations-linien var gjord. Te-
fticlarne conferverades med Sufpenforier och

Empl, Diapompholygos. Benen och Låren

fvålde iå at de fdkert rämnat af det påträn-

gande vattnet, om de ej blifvit lindade, dä

tillika nyttjades Crem. Tärt. och Mel. fv?c.

aa med Pu!v. fcillae förfaft, och defsemHIan

Tina* Tnlol. Aqvatici, haraf curerades Vat-

tenfoten. Skabben gaf (ig' af Schmuckers
upgifne remede, fe Tidningen för Läkare och

Naturforfk. 5;fe B. p. T 39. Tinea Capiris

förgick efter några tvättningar med tvål vatten

och infmorjningar med Ungv. CitrJn.

Panaritium, fom värkt confinuerligr i 4
dagar och nätter, har på et ögonblick up';6rt

at vidare värka fedan jag applicerat eletfrifkzr

gniftan midt igenom den värkande fingerleden.

Tandvjrk bjVpes ofta med E'etfricit*t>

åfven fom Rht-umafiik värk på andra ftåilen*

Fru Capitainfkan S. feck fedan hon va-

rit gift några vekor flere Syrnptomara gra*

viditatis, men återfeck fedao lina menfes och

födde en mola af et Gåsäggs floriek, dirpå
blef
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blcf lian frifk, men aldelesfaramaomftåndig-

heter förfor hon åtar några veckor därefter.

Bönder fom haft HaemorrhoidaUknölar i

fåtct, hafva blifvif curerade af rått (våra plå-

gor med knölarnes afklippande.

Herr Lieutn. W. var af rlere Medici

£fvergifven fåfom den fom /kulle hafva en

obotelig Lungfot. Han hade andetåppa, ho-

flade mycket och afmagrade. Jag låt aplice-

ra Iglar några gångor i fatet, han låtrades

håraf få mycket at han trodde fig ej mera

hafva Lungfot. Han drack fedan Brunn på
mitt tilflyrkande och blef fri/k.

Uti Kongl Lasarettet i Stockholm haf-

va är 1792 j 590 perfoner blifvit vår*

dade uti följande fjukdomar:

Veneri/ke af alla grader - 236
Febrar af allehanda /lag , ftåndige,

Rötfebrar, Remitterande, In-

termitterande, famt Inrlam-

matorifke ------ 59
Gickt och Rheumatifmer, med och

utan Feber • 18

Blodfpottning, Lungfot och taran*

de Febrar - - - 3 - - *4

327
Transp*
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Transp. 327
Rödfot och Diarrhoe - - - • I7#
Vartufot af alla flag 64.

Skörbjugg - -.- - - ; Ig
Cbroni(ka Sjukdomar: Lamhet,

Ledftyfnad, Letverfjukor, för-

lorad mat-fmåltning, Moder-
pasfion, Sinnes (vaghet. Ma-
llar, Coliqae 2a

Åkommor iom fordrat Chirurgilk

hjelp: Vattubråk, Scbirrer,

Hölfefvulfter, Pulsåder bråk,

Varfamling i bröftet, Fiftlar,

infpårrade bråk, Hufvud/kåls

brott och obotlige Lemmar s • - if
Benbrott - * •

Inflammationer, Eulningar, kylde

Lemmar och Kallbrand -

Tarmbråk och Moderfall - - - -7
Ogonfjukdomar, bland hvilka 10

opererade för Starren - - • 12
Utilag, Skabb, Råformar, ondar*

tade Hufvud-får - - 34
Rafande efter bett af en galen Hund . 1

$90
Däraf å*ro: Fri/ke eller förbättrade

utgångne 47X
Döde: Mankön 17!

Qvinkön 42/ ' * " \ ™
Qvarbtefne til 1793 - 60

' " " - Sm*

14

44
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Sammandrag af Sjuk-forflagerne frän

* Province-Lazarettei ne jor är 1792.

Söderteije - - - « . - - - 1^3
Linköping ....... IO £

Wexio -..-•-. jj^
Chnitianfrad - • - - - - 33
Sahfgrenika i Gåtheborg . - . . j2f
Borås - • . • . - . . . - 57
Wåfterås 7<;

Upfala - -,- - - • ' • -46
Hernöfand ...... - 22
Ukäborg -•.••--28
Tavaftehus - 40
Wisb? ------- -44
Nyköping ...... - 39
Jönköping ...... 102
Caltrai" - - - - - . • •

'

64
Lund - - - - - - - - 57
Wenersborg - - . - - - - 24
Örebro ........ I04
Fahlun ... - - - . $5
Gefle ......... 46
U<tteå .----»-• 3{
Wafa -------- 28
Åbo 81

Summa 1459
Af desfe åro: Frifoe utqångne * - 1053— _ _ Forbåttrade - - - 120

-^

ii73

Transp*
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Transp. U73
__ _ — Obotelige - - - - 50
_- — — Döde_ - - - - SI

— — — Qvaiblefne til 1793 - 18?

14S9

Ibland dem voro 746. af Veneri/k [mit-

tå angrtpne. -

Af/krift af et fvar frän några Mcdici i

Stockholm til Medicinjka Faculteten

vid Kongli Academien i Upfala, i

anledning af defs kringfände Bref om
fubfcription til en Minnes vård ofver

jramledne KgL Arclu och Ridd. Carl
v. LlNNé.

Undertecknade foafva med fycnerlig för-

nöjelfe emottagit Tit. Bref, fom ger anled-

ning at , för efterverlden, lämna et minne af

vår tids högaktning för framledne Archiatern

och Riddaren von Liisiisié.

Visferligen bör Sverige högmodas öfver

at hafva ågt Honom. — Han, fom börjat et

nytt tidehvarf i Natural-Hiftorien, — Stiftare

af det oomkullftötliga Sexual - Syftemet, har

Han fjelf beredt* tig en äminnelfe fom trot-

far van/kligheten. — Men äfven vi, fom nu
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lefva, böra låta våra efterkommande få 6f-

vertygelfe om, at vi vetat högakta en fådan

Man, de fliites Låromåftare i Botaniken.

I lädant (inne hafve vi tecknat på når-

lagde lifta hvad hvar och en af ofs vill, f6r

öet närvarande, -til den föreflagne Minnes-

vården bidraga, mindre efter vårt hjerta, ån
vår förmåga»

Vi tage ofs dock frihet, at vid den in-

fånde ritningen vänligen göra följande påmin-

nelfer:

Minnes- vår'd öfver en fådan Botanikens

Fsder, hade i vår tanka ftt råtta rum i det

Auditorium Botanicum, fom fnart lårer blif-

va färdigt; men fom vi fått {åker kunftap,

at hans Bufte fkallj på Kongl. bekoitnad,dår

blifva upreft, (å at en Lifteés Anda kommer
at J»fva både Lårare och Lärande, finne ock
vi, at hans giaf-ftålle i Domkyrkan bör för

efterverlden utvifas, och at en Minnes- vård

dår bör finnas- — Prydnaderne önlke vi dar*

före måtte tala om LiNNé. — Men vi fakna

Linnaa, och huru kan den vara borta? —
Vj fakna hans vackra Adeliga Vapen, en få

lycklig embleme af hans grundfats: Omnia ex

Ovo. — Vi fTnne däremot prydnader föreflagne

fom dels pasfa til alla (til e. Lagerkranfen)

dels fäga ingen ting (t. e. de figurer fom fin*

nas öfver och på fidorne), dels fkulle vara

oför åtdiga för en få ypgsrlip Natural-Hifto-

tici minne (t. e. Gripen, et Non E,ns) 9
huru

j>as«
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pasfar den på Minnesvården af en Man, fom
endaft talte det Janna, och utmärkte (ig ge-

nom alla inbillade Naturaliers utmönftring?

Månne icke dårföre Ramen, bådeöfver,

på fidorne och under, endaft bör prydas med
Sculptur af varkelige Animalier, Infefter,

Vermes, Fi/kar, m. m.? Månne icke, un*

der hans Bild, Infcriptionen, ehuru vacker

^

dock Vore mer enkel på följande fått; »

M.
/

Caroli a LiNNé
|

Botanicorum y>
|

Principis xA*
Amici ex Difcipuli

P. C
M.D.CC5CC.U.I. (a)

Efter fom D. M. icke torde blifva Utaa

anmärkning i en Kyrka, och Eqves Auratus

icke utmärker honom, åfven fom hans födel-

fe- och döds-år, år omöjeligt at glömma i

den fenafte efterverld*

XL B. N:o 17- R Ur-

(a) Eller ock i Dativus

:

Carolo a Linnc
Botanicorum Frincipi

Populäres

Amici et Difcipuli
l P Ck

M.D.C.C.X*C.I.1.I.
Hurudant detta Epiraphium vårkeligen blifVer fält*

ftalt och upCact 9 Jlcall framdeles upgifvas. Nu ärd
hans öfverlefvor gömde ftraxt innom flora dörren i

Upfala Domkyrka, til våniter Jiedom Orgellåktaren*
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Urnan fynes ock böra prydas med en

blomfterranka af Linnasa, och därunder hans

Wapen med Riddareftjårnan, bagge antingen

gjutne i Bly och förgylte, eller ock i Bronze.

Desfe Anmärkningar, härflyrande ifrån

vår ftora högaktning för en Linné, jfkulle ié«

ke hafva blifvit afgifne, dåreft vi ej voro öf-

vertygade, at Tit. med lika kånflor, ej lå/er

neka dem tit benägna öfvervågande.

Stockholm den 21 Januarii 1793.

Föreftående Af/krifts likhet med det i*

bland Kongl. Collegii Medici Handlingar för-

varade Original, betygar

A. Birger Kieiaman.

Under förflutne år 1792 hafva vid Barn-

fångshufet Pro Patria 92 Barnaföderskor blif-

vit

och betåckte med en vacker Sten f fom har följan-

de påikrift:

Osfa

Caroli a Linn6
Eqv. Aur 4

Marito Oprimo
Filio Unico

Carolo a Linn6
Tacris Succesibri

Ec
Stbi

Sara Elisabeta Moräa»
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vif emoftagne, förlöfte och /kötte, af hvilka

29 uti färlkilta rum blifvit betjånte. Friike

hafva 91 utgått, och en vattufigtig med dö-

den aflidit. Ibland detta antal hafva trenne

varit af Tvillingar förlöfte; Barnens antal haf-

va varit 95 , nemligen Gosfar 36 och Flickor

59. Af desfe hafva 2:ne varit dödfödde och

fåledes 93 til det Heliga Dopet befordrade.

Tiljacobi Kyrko-Räd.

Som Kongl. Collegium genom Allmän-

na Tidningar fått kun(kap om den nu i Ja-

cobi Förfamling förevarande Graf-ranfakning,

nyttjar Collegium detta tilfalle, at på Ämbe-
tets vagnar påminna, huru nyttigt för menfk-
ligheten och hedrande för Kyrko-Rådet och
Förfamlingen det /kulle vara, om vederböran-

de Graf-ågare öfvertalas, at hädanefter inga

lik blifva på Jacobi Kyrkogård och i Kyrkan
begrafne. Collegium behöfver icke för få

uplyft Samhälle uprepa de flora och kraftiga

/kål, fom tala för denna högft nödiga förän-

dring. — Den ftarka Likftank fom i heta

Somrar kännes i Kongs-Trågården åt den fi-

dan, vittnar tilråckeligen dlrom* Och fom
Förfamlingen åger utrymme til lina Liks be-

grafning på Johannis Kyrkogård, andra utvä-

gar til förtigande, gör Collegium fig det fakra

R 2 hopp
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hopp, at en få högft angelägen fak kommer
i alfvarfam öfverlåggning,

Kong*. Collegium Medicum förbhfver

&c. &c.

E. von Heidenstam. I. G. Hallman.

J. Bergstkahl. J. L. Odhelius. C. Ribben*

C. F. VON ScHULTZENHElM, A. SPA RRMAN*

J. Reftelius.

Under loppet af det förledne året 1792,
år ifrån defs början til defs Hut, uti det

vid Fredsgatan belågne Publique Barnbörds-
Hufet, emottagne, föriöfte och vårdade 403
Barnafoder/kor.

Af desfe hafva fri/ke utgått 4^5, men
af dels medbrakte, dels ock åkomne fjukdo-

mar, fom med Barnflngen föga gemenskap
ågt

5
åro med döden afgångne 8 Qvinnor,

Vidare hafva af desle varit 96 gifta Hu-
flrur , men 367 ogifte.

Af detta antal hafva 20 från Tvillingar

och en ifrån Trillingar blifvit förlöfte. Til-

fammans åro födde 485 Barn, nemb Gosfar

256 och Flickor 229. Ibland dem bafva å-

ter 38 vaiit dådfödde men 447 til Dopet
befordrade.

O-
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Övanligen fvåra FcVofsningar i detta år

fcafva ej mera förekommit, ån fom för en

få be/kaffad Pradique kan anfes oundvikeligt.

Bcfättelfe om den Febris PuerperaHs?

fom år 1793 var gångfe P& Publi-

que B^mfångs-Hufet.

Sjukdomen yppade fig redan de f6»fra

månaderne af året, men var då mindre all-

män, få at tiJ Midfomrnar allenaft 11 Qvin-

nor och desfe måft fådane, fom haft långfam

foriofsnmg, eller någon accident vid förlofs-

ningen, blefvo daraf angripne. Mellantider,

då ingen var fjuk'; utgjorde ofta hela måna-
den, och på 6 veckor hade ingen enda kla-

gat ftg , famt på 9 veckor ingen dödt, når

få dagar före Midfomrnar Febren å nyo in-

ftälde (ig och hull få jåmt uti, at nåftan oup-

hörligt någon låg daraf, åoda til mot d. 20
Sept, Under detta tidllkifte , hade 24 Qvin-

nor anfall af Sjukdomen. Åter uphörde den

aldeles i 4 veckor, eller til d. 21 O fr, och
från den tiden til närvarande har den angri-

pit 16 Barnaffiderfkor af de 26, fom blifvit

intagne i Holpitaler, Störfta delen af dem,
fom fjukmde efter Midfomrnar, hade låtta

och goda naturliga förlofsningar och de, fom
R 3 un.
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under famma tid haft fvårare förlofsningar,

blefvo icke fållan frie från Febern.

Vanligaft anfall den på andra, mindre
ofta på förfta och 3:dje, fållan på 4: de och
5:te dygnet efter förloisningen, aldrig fenare

hårflådes5 men val bar håndt, at de, Tom va-

rit frifke under deras viftande på Barnfångs-

hufet, federmera infjuknat och dödt hemma.
Ibland började fjukdomen fåfom en Mjölk fe-

ber med lindriga rysningar, dårpå hetta, fly-

gande håll och rysningar i underlifvet. Rys-
ningarne voro ofta obetydelige och hettan

ganika måttelig; en annan gång ftaik are bryt-

ningar med häftig Feber och yra. Stundom
började fjukdomen med yra utan mårkelig fe-

ber. Åfven hånde, at buken kändes öm en
god tid före febern,' med fnårningar ikoftals.

Febren infermitferade i början, fen remitte-

rade den och var vårre hvarannan dag» Exa-

cerbationerne korr.mo icke altid om afton,

utan ock andra tider på dagen. Pulfen var

under accéerne gan/ka fållan hård och det al-

Jenaft vid förfta anfallet, oftait värden mjuk,
låg, t?it och contraherad, Hos många up-

fvålde buken genaft något, hos en del intet

de föifta dagarne, utan var allenaft hårdare

ån vanligt, altid ömmade den för vidröran-

de. Stundom kändes Jikafom omentum hårdt

och knottrigt, eller fanns en dylik hård knot-

trig fvulnad i Hypogaftrium, eller någon an-

nan del af Abdomen, Snåroingarna voro flcof*

tall
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(als värre med jämrande och ikrik, i fynner-

het når Pat. ville vånda (Ig, fatta fig up, el-

ler bofta. De hade intet något fixeradt ftål-

le, utan futto nu i RegioHypogaitrica, livar-

åft de mail togo fin början, nu kring Naflen,

i Hypochondria, Epigaftrium, Ryggen, Brö-

ftet och emellan Axiama. Hufvudvårk klaga-

v
de ingen öfver. Torilen och hettan voro,

utom i förfta början, ganfka måttlige och når

fjukdomen varat något, föga mer ån naturli-

ge» Under exacerbationerne infunno fig ång-

Jlan och befvårad refpirafion. Ofver hofta

klagades allmänt. Ksåkning marktes fom of-

taft och upförde litet flem och galla, men
var dock aldrig mycket häftig. Tungan var

i början torr och ftråf, blef fedan fuktig och gul-

Hemmig Smaken var båfk, matluften förlo*

rad. De flåfte voro fallne för obftruflionj

fållan yppade fig Diarrhée föran längre fram

i fjukdomen. Anfallen Hutades mycket fållan

med allmän fvett, vanligaft var den ringa, par-

tiel öfver bröft och hufvud. Lifmodren drog

fig mycket långfamt tilhopa, råckte flere dygn
efter förlofsningen up til Naflen och dåröf-

ver, var hård, knölig och mycket öm. Of-

taft vifte fig Lochia alsintet, eller helt litet

bleke och ftinkande. Någon gång voro de
ordentelige, ibland ymnige midt under fjuk-

domms häftighet. Gin/ka få faknade Mjölk
i bröften flrax vid fjukdomens början, men
den aftog i mån fom febern fortfor. Aldrig

R 4 för-
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förfvann Mjölken häftigt. Ofta voro brolien

ännu fulle af Mjölk, faft buken var hög, öm
och värkande. Barnen didde vanligen alt-

jåmt fina Modrar, utan at de fyntes hafva

någon olågenhet af Mjölken. De fjuke för-

mådde ånnu gi up på apyrexien eller remig-

fionerne om få påfordrades och ftngo frun.

dom fofva. Detta tiiftånd räckte från et hälft

til 3 a 4 dygn.

I mån fom fjukdomen avancerade höjde

fig buken och blef ömmare, men ofta mju-

kare, Snärningarne bredde (ig vidare om-
kring. Hypochondria och epigaftrium blefvo

mera fyllde och fpånde, Pulfen blef hos de

fiåfte liten, låg och fnåll, famt efter hand
fnabbare och oordentelig. Hos en del var

den nåftan naturligt långfam och matt, och

faran var icke mindre för det. Afflaget tog

nu betydeligt af, eller upbörde aldeies , åf-

ven hos dem, fom i början haft tilråckligt.

Hos ftörre delen min&ades mjölken anfenligt,

men någre l ibehöllo långe väl di. Tungan
var icke fårdeles oren. Diarhée flög ofta til

och tycktes göra pulfen högre och friare,

famt älven ibland lindra ftygnen; men buken

minfkades aldrig af denna diarhée, utan blef

fnarare högre, Excrementerne voro gulgröne

Jåfom fmå barns, Våderplågor befvårade åf-

ven. Refpirationen blef ånnu fvårare och tå*

tare, med äng/lan, fuckande och klenmodig-

bet. Ofta måfte de fjuke (jtta i Sången, för
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at få lindring för dygnen vid refpiration. Huf-

vadet rördes nu beftåndigt med ef nickande

vid hvaif andetag. Midt på kindbenen vila-

de fig en infkrånkt rödblå flack. Kroppen

blef darrande, ögonen matte, bijtre, anfigtet

hopfallit, målet fvåfvande och afbrutit. Aph-
tae yppade fig hos en del under Sommar-må-
naderne. De vifte fig icke allenaft på tungan,

utan måft kring anus, i pudenda och vagi-

na. Svårighet at fvålja, eldröd tunga och
hicka förkunnade altid Tårfkens ankomft.

De fom dogo hunno fållan få några blemmor

på tungan, ehuru alla tecken til deras ankomft

voro för hand, men de fingo dem få mycket
ymnigare i föd/len, dar de voro fvarte gan-

greneufe, och når de föllo bort, fanns bot-

ten fphacelerad, ftinkande, hvaraf (tycken ut-

föllo. De fom hade Tår/k och kommo Cig^

hade hvita Tårfkblemmor åfvanpå tungan och
hos desfe blef ockfå botten af blemmorne i

pudenda exculcererad och mörka flimfor fe-

parerades.

Ifrån ^ a 6 timmar til et dygn före dö-
den, uphörde alla plågorne, puifen blef o-

råknelig, darrande, famt åncjteligen på flere

timmar omårkelig. Sansning bibehölls gemen.
Jigen intil det fifta och den fjuke kunde vJn-

d3 fig i fången, ja til och med refa Cig up
och gå, fen tilflåndet- var af nyfsnåmde be-

skaffenhet. Stundom infann fig dock under
detta fifta fkifte någon yra, hvilken plågade

R 5 afw
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afftadna litet före dödsftunden. Kalla extre-

miteter, mycket tåt och liten refpiration, me-
feoriimus, kall fvett, tårige ögon och linea-

menternes hopfallande bebådade en nåra in-

flundande död, fom fkedde efter en kortt

dvala, uran mycken kamp helt tyft. Döden
inföll raåft på 5:te dygnet, 4 gångor på för-

fla och andra, mera fållan på 4:de, 6:te och
7:de dygnen. De fiåfte fom öfverlefde det

5:te, kommo fig före. Hos en eller annan
af dem, fom dogo, fvulnade Parotis.

De blefvo frifke, hvilka på 5:te eller

7:de dygnet fingo af den godartade Tår/ken
tillika med en lättande diarrhée utan tormi-

na, fom höll ut flere dagar* Härigenom blef

buken mindre öm och utfpänd, pu'fen båt-

tre, bröften fylldes, eller blefvo aldeles iom-
me och fömn infann dg med lättande fvetu

Et par tiif* liknade, hvilka från febrens bör-

jan varit mycket fallne för at fvettas. Hos
desfe blef (vetten ymnigare från et af de cri-

tifke dygnen och minfkade exacerbationerne,

diarrhée och aphtae benignae åtföljde fvettnin-

gen* Några fingo criti/k fvett med diarrhée

utan aphtae.

De, fom fjuknade efter den 21 Oclober

voro i en del omftåndigheter olika med de
öfrige* Febren anföll nu Barna-föder/korné

manngrant, altid på andra dygnetj i början

ljuknade de tått efter hvarannan, federmera

3 a 5 på en natt, få at i de a; ne flörfta

rum.
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rummen var ingen enda frifk. Det tyckes

fom hår nu var full anledning, at fupponera

fmitta. Något torde val dårtil hafva bidra-

git, at tilloppet af barnaföderskor i en haft

blef få ftarkt, at 7 förlöftes pä et dygn, hvar-

af rummen blefvo öfverhopade med Menni-

Ikor, juft då fjukdomen var fom måft gång-

fe. Febren var nu mycket mera maligne.

Rrafterne aftogo häftigt och pulfen blef ge-

naft liten och fnåll , eller darrande. Det var

nu , fora 2 dogo innom 24 timmar* Buken
upfvålde ftrax, Lochia ftadnade hos de flåfte

helt och hållit. Hos et par gingo de ymnigt

de förfta dygnen. Mjölken förhöll fig lom
vanligt. Hos en fåg jag under de fvårafte

fymptomer bröften blifva ftinne och fuHe med
di. Tungan var nåftan ren, altid fuktig,

men fmaken litet bå(k. Kråkning var mera
fållfynt, åfvenfom hofta. Ibland påkom fym-

ptomatifk diarrhée. Ingen ai desfe hade tår/k.

För öfrigt var fjukdomens förhållande lika

med det åfvanföre be/krifna*

Vid obduåioneme fanns i buk-caviteten

flere librer gulgrönt, grumligt, eller aldeles

klart ferum utgjutne, hvari rlöto en mångd
gula tanor, liknande et coagulerat vahr eller

lympha. Desfe flimfor funnos ock liggande

i buk -hinnans veck, öfver alt i abdomen,
famt fåftade vid vifcerum ytor. Hos den
jag fift öpnade, fanns omentum utbredt öfver

tarmarne och faftkiiftrat vid defamma genom
en
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en hvifgul pulpeufe hinna. Når omentum los-

fad s, lågo alla tarmarne hopkliftrade med
lwarannan genom farnma hinna , fä at de for*

merade en hel fammanhångande rrnsfa. Hin-
nan flnkte dg in i alla gyri infeftinorum anda

lil mefenterium , dår den blef helt tunn och
fårfvann; men den var tjock dår tarmarne

Jégo i contiguité med hvarannan. Defs fub-

Itance var helt fåkert lymphafifk och den ftyf-

nade litet i kölden. Samma hinna beklådde

hela lefren, hfmodren, tubs, ovaria och li-

gamenta uteri. Defs adhaerence vid vifcera

var helt lös» Delarne, fom bekläddes dåraf,

vifade inga tecken til inflammation. En af

dem, forn dogo irinom 24 timmar, blef op-

nad och intet annat .onaturligt , ån et par li-

brer ferum fanns i cavifeten. Hos dem fom
dogo före Oftober månad, Junnos vifcera hår

och dår födfpjutige , eller lindrigt inflamme-

rade och vafa mefenterii, tubarum och liga-

mentorum uteri mer och mindre infiltrerade

med blod. De fom dogo det lifta Ikofvet,

hade inga tecken til inflammation* Tarmar-
ne voro vanligen mycket utfpånde af vader,

j fynnerhet de grofva* Men hos den, fom

dog häftigt voro de i naturligt /kick. Lif-

roodren var fri/k i fubftancen, defs öfverklå-

dande hinna, af peritonaeum, rbland rödflåckig»

Altid fanns uterus mycket flapp, gemenligen

flor fom et litet barnhufvud. Orificium uteri

var aldeles öppet, ibland af lika vidd fom
va-



# ) o C # 269

vagina. Mer och mindre til utfeende fri/t

galla fanns i gallblåfan. De 6frige förflörin-

-gar voro mera accidenteile.

Med'en, fom blifvit använde, voro ef-

ter omftåndigheterne Rråk- och Laxer-medei

gifne på remisfionen, fen Nifrofa, Digeftiva,

Oleofo-mucilaginofa , Ipecacuanha i refratf dofi,

Vin. Antimon., Clyfmata evacuantia, e olli-

entia, foetida. Uvartes fmordes abdomen
ined Linim. Volar. och fomenterades med
Species refoJv. eller Krusmynte - påfar. Når
ftygnen något fixerade (ig, pålades Veficans.

Stundom gafs Kina och Acid. vitrioli. Lin-

drande diarrhée underhölls med Rheum och
magnefia. Svett med Mixt. Diatrion och Flå-

der-Thée. Får hoftan gafs Ifops-Thée ined

Honung och Elix4 Petfor. För vader-plågor

Elix. Fcetid. och Lavement. Når af/laget lug-

tade mycket illa, eller icke ville gå, bruka-

des inlprutningar af Decotf. Chamomill<e, el-

ler ljumt vatten. Det förra nyttjades ock,
då Lifmodren ej ville fammandraga (ig Aph-
tse i mun Iköttcs med injetfioner af Infuf.

Hysfopi me i Oxymel, eller Borax o h Mel.

På Tårikblemmorne i pudenda lades Ungv*
Bafil. eller Saturnin. Då de fvartnade fo-

menterades med et flarkt Decod af bittra

antifepttfka krydder. AUenaft et par gångor
i början af året blef ådren öpoad och Cam-
phert Emuilion använd»

At
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At förekomma fjukdomen, vädrades rum*

men få mycket möjligt var, Sängkläder och
Ofverdrag tvättades mera ån vanligt och rent

Linne ömfades beftåndigt* Då et rum kun-

de vara ledigt för några dar, röktes det med
Svafvel, Ene och Ättika, hvars dunfter ibland

inflångdes. Krut afbråndes åfven. Laxer-

medlen gåfvos altid dagen efter förlofsningen

och barneo lades genaft til brolien.

På dem, fom uti September månad fift

fjuknat, hade jag mårkt, at 3 fjuknade fam-

ma dag de fått Enge!/kt Salt, hvörföre jag

aldeles uphörde, at låta dem dagen efter för-

lofsningen taga det, utan låt applicera Lave-

inent, når öpning behöfdes. Jag trodde mig
genom denna förändring mindre ftöra trän*

fpiration, fåledes hindra giftets abforbtion.

Kan/ke ock, at EngeIA;a faltets retning på
tarmcanalen, år i denna fukdom, eller i di-

Ipofition dårtil, alt för ftark , fåledes Ikade-

lig , emedan den efteråt öker atoniert. Sedan

jag gjordt denna förändring, uphörde fjukdo-

men en hel månad och man hoppades, at e-

pidemien (kulle- gå til anda med annalkande

vinterkölden, men det flög felt , fåfom åfvan

förmält år.

Af dem, fom fednaft infjuknade , blefvo

flere ftrax i början räddade genom Ipecacu-

anha efter omftåndigheterne repeterad, famt

defsemelian hvarannan timme en Mat/ked Al-

cali Ammon acetat* , dåraf fvett upkom , fom
un-
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underhölls med Flåder-Thée och håfde febern

och buk-plågorne fullkomligt. De, fem ha-

de fjukdomen i vårfta grad, kräktes icke af

en half Dr. Ipeca uanha. Dfcm gafs Vin och

Kina genaft, men alt var hos desfe förgåfves4

Då Sjukdomen kommit längre, eller andra

exacerbationen var förbi, brukades emellan

Ipecac. ad emefin, en oljaktig emullion och
Jpecac. i refraft dofi 5 eller gafs et ftarkt Jn-

fufum af emollierande Krydder 1 ftållet för

emulfion. De fom ånnu voro frifke, når fjuk-

domen började blifva mera allman, /kiljdes

från de öfri^ i et fårfkildt runa och all com-
munication aTbröts. Men åfven af dcsle in-

fjuknade fedan en eller annan och måfte å-

ter flyttas tilbaka. En af desfe, fom man
forgfålligt fluljt från de fjuke och fom alde-

Jes icke legat i de inficierade rummen, fjuk-

nade och dog, fen hon bortrlyttat härifrån.

Af de 51 Perfoner, hvilka hårftådes in-

fjuknat af Febern, har utgången blifvit iöl«

jande:

Til Midfommar fjuke IT, hvaraf <; hår*

ftådes dogo, 1 bortfördes och 5 tilfrifknade*

— Från Midf. til Sept. fjuke 24, hvaraf 10
hårftådes dogo, 6 bortfördes och 8 tilfrifkn.— Från d. 20 Oft. til nårv. fjuke 16, hvar-

af 6 hårftådes dogo, 2 bortfördes och 8 **'•

fri/knade. Tilfammans <>i fjuke, 21 döde
hårftådes, 9 bortförde fjuke och 21 tilfrifk-

nade»

De
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De flutfatfer jag håraf och utaf min 6£*

ffiga erfarenhet kan draga, åro följande:

lid, At fjukdomen måtte bero af en vifs

Conftirutio epidemica» Detta bevifes ock där-

af, at, oaktadt man i Köpenhamns Förlofs-

ningshus hvart år låter fjukrummen någon tid

flå ledige, fedan man flyttat de fjuke til en

* annan byggning , at oaktadt rummen årligen

hvitmenas, meubler
,

golf och fångar /kuras
>

fångkHderne flitigt vådras och Linne ömfas,

fpjålien Händigt hållas öpne och fjukrummen
åro belågne i andra våningen , med flere för-

figtighetsmedel, fora användas af Hofpitaletg

berömde Föreftåndare, fä har man likväl ic-

ke kunnat hindra , at ju Puerperal-febern dar

yppat fig åren 1777 (<0* 1782 och 1786 (6).

Då jag förledit år befökte .denna Inrättning,

berättades mig, at Febren dar grasferat hela

vintren och medtagit mycket Qvinnor. Jag

vet ockfå , få väl af egen och min företrä-

dares erfarenhet, fom af trovärdige underråt-

telfer, at fjukdomen i år äfven yppat (Ig u-

ti prvate Hus hår i Staden. Defsutom har

hår vid Accouchements«Hufet de äfven fjuk-

nat, hvjlka legat i extra rum, eller i rum,

fom förut icke hyft någon enda af denna fe-

ber nedfjuknad 4 År 1770 och 1771 var denne

fe-
Wm^m^mm

I 11 1 | ill
«"
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'

(fl) Veckolkrift f. Läkare, T. ft. p. lo.

(b) Bångs Sele&a. Diarii NoIöo. Frederic, T. i

& a. Hafni* 17&9.
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febfif epidemi/k i London (c) år 1774. i Pa-

ris ;«'), åren 1778 och i?8o i Berlin (e).

V. SviETEN har ock obferverat en fådan epi-

demin» Således rycker jag värn nogn bevift,

af Febris Puerperalis har ätminftone fin Cau-

ja Vrdcdijponens i Conftitutio aeris*

2:do, At Caufae Occafionales til denna
Feber åro förnåmligaft Lazaretts-Juft, hvars

giftiga bed^affenhet gör denna Feber på Barn*

fångsnus fa farlig och dödande: vidare för-

argeMe och ' alla deprimerande linnes- rörelfer
>

ftjliaiittande och förftoppning i (ifla månaden
af grosfesfen , föregående förfvagande fjukdo*

mar, fvår förlofsnmg, placentas våldfamma ut-

tagande, blodfloder eller diarrhée vid eller

ftrax efter förlofsningen , förkylning, n% m*
Alla desfa vårka val i fin mån til fjukdomens
upvåckande hos dem, fom förlöfas vid Ac-
couchemens Hofpitaler, men åro måft enfamt
värkande uti private Hus.

^:tio, At fjukdomen beftår i en Conge-
ftion af Lyrrpha til under-lifvets innanmåten,

förenad med en Feber, fom modificeras ef-

ter årstiden, conftitutio epidemica, den luft,

fom omger de fjuka och Ikötfeln,

XI. B. Nrors* S 4:0,
ift 1 »> 1 1. » ni*-

(O White Behandl. d. Schwangern und Kindbecter,.

Leipz. 1775 » p. 266.
00 Sami. Mferl- abh. 2. gebr. Pr att. Aerzte, 8 B*

2 Sr. p. a<)6t 304.

(0 Selle Neue Beycråge z. natur und
. arzneyfrisfen*.

fth. T. 1 och Z. Berlin 1793 och gj.
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4:to, At denna Congeftion förorfakas af

et Muima putridum , hviiket med fin ftimu-

Jus förivagar Tonus vifcerum, (hvilka vifce-

ra utomdefs åro fvage och retlige vid Barn-
fången I , åftadkommer kramp i Vafa abforb.

och efifufion af Lympba, eller Serum i Cavi-

tas Abdominis. Krafternes häftiga förluft hos
de flafte och fjukdomens korta decurius be-

vifa onekeligen rotas närvaro.

5:to, At de tecken til inflammation man
funnit på vifcera abdominis, oftaft icke varit

2nnat , ån diftenfio vaforum utaf hindrad re-

forption, eller ock värkan af det flockade och
fedan utgjutne fer i retning på vifcera*

6:to, At Bröftens affinande icke varit an-

nat ån en följd af ftberorfaken, hvilken be-

tagit vifcera förmågan, at göra fig af med
de öfverflödige våtfkor , hvilka nu borde ge-

nom bröften afledas, fen de icke mer fordra-

des til Foftrets nånng i moderlifvet.

7:mo, At Afflagets uphörande varit en

följd af Feberlpafmen , emedan fjukdomen ic-

ke fynnerligen förändrades af Lochiorum oli-

ka förhållande.

g:vo, At fjukdomen anda til Oclober

mån^d icke egenteligen varit fmittfam och at

den då åkomne fmittan håWkt af fuktighet

och mera inftångd luft, fen årstiden blef våt

och rågnaktig , famt icke tillåt nog väderväx-

ling. Et för flört tillop af Barna-föderfkor

i>a en gång, då innora et dygn 7 bJefvo

för*
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förlöfte, gjorde oåndeligen mycket til malig-

nitén.

9:mo) At Doulcets Methode til botan-

de af denm Sjukdom, hvilken methode be«

ftår i Kräkmedel af Ipecacuanha och Oleofq-

roucilaginofa defsemellan gifne, år den båfta.

Den Afhandling, fora Unfeland lämnar ofs

om Febr. Puerperalis uti Starkes Archiv fur

Geburtshuife Tom. j. fynes mig vara den

båfta och med min erfareohet mäft öfverens-

flammande*

Stockholms Publique Barnbörds-hus den 18

November 1793*

J, H. GisT&éN.

En färdeles olycklig h&idelfe af et ned-

fvålgdt Kött -ben, af Med. Do8.
Brandt.

Et ogift Fruntimmer vid några 30 år,

af fvag kropps - byggnad och något ofårdig i

ryggraden, förmodeligen af någon Rachiti(k

ordfak, nedfvälgde, under det hon åt Fårkött

et ben , fom genaft faftnade och gjorde myc-
ken plåga. Efter at hafva fåfängt förfÖkt al-

la vanliga och allmänt kände Husmedel, anli-

tade man dagen därpå Läkaren, fom vid an-

ftåld underiökning befannt benet redan få

långt ned i halfen, at ingeo annan hjelp å-

S 2 ter-
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terftod ån den, at med Svamp, på vanligt

fått inrättad, bjuda til at föjfigtigt ned/kjuta

det. Utom detta var den fjuke feberfri, ha-
de aldefes ingen fvullnad i fvalget och kun-
de fåledes rått vål fvålja, men kånde efteråt

mycken vårk* Sedan man fökt förgåfves den
dagen för at få uti någon fom kunde hjelpa

henne, gick hon fjelf ut morgonen dårpå til

någon af henne kand Fåjt/kår. Denne gjor-

de flere fruktlöfa förfök men åndteligen lyc-

kades åeu — Benet tycktes lofsna men det

gjorde grufveJigen ondt. Samma afton var

hon efter beråttelfe mycket dålig och jämra-

de fig mycket öfver fveda i hals och bröft„

Morgonen dårpå påkallades åter Läkaren fom
Jåt öpna ådern på armen, efter pujfen var

fpånd och häftig, famt efter han tillika befa-

rade någon fkada vara fkedd vid benets ned-

tryckning. Något lindrigt öpnande fÖre/krefs

jämte Oxymel fimplex för at blanda uti gryn-

foppor. Följande dagen var hon båttre, gick

uppe och klagade endaft öfver värken i brö-

ftet når hon ville förtåra något. Dagen åter

dårpå mot aftonen tiltog varken häftigt, gick

igenom bröftet til vånftra axelbladet, dar den
befvårade henne obe/krifveligen. Pulfen var

liten och ingen feber marktes, hvarföre man
ej ville våga å nyo en åderlåtning, utan i

Sefs ftåJIe förordnades en Spanfk Fluga emel-
lan axlarne och et Clyftir fattes henne. Ef-

ter naidnatten började hoo at fmåhofta, hviU

ket



# ) o ( # 277

ket ej Unge påftod innan blodftörtning infänt

(ig med jlora blodlefrar, utom en myckenhet

klar blod. Innom några timmar hade hon

3:ne häftiga anfall, fom få medtogo hennes

lifskrafter, at då Läkaren kom, var alt hopp

ute och den fjuke låg och kämpade med dö-

den, hvilken kort etter uti 4:de anfallet gjor»

de et ön/keligit flut på hennes många plågor.

E-Jåraf lårer. man låtfeligen finna at benet

varit en våldfam ordfak til hennes död, men
huruvida det våld fom broktes vid fvampem
nedtryckning, mer eller mindre fortfkyndat

olyckan, lårer biifva fvårt at med vifshet kun*

na fäga, i fynnerhet fom flere omftändigheter,

utom den vanliga fordomen, bidrogo at vid

detta' tilfålle hindra hennes opnande. Denna
håndelfe torde ej vara utan all nytta om den
meddejtes Allmänheten fom af hennes olycka

kunde lära huru angelågit det år, at vid dy-

lika tilfällen med varfamhet g6ra operationen,

famt åfven at fönder-mala maten väl innan

den nedfvåljesj ty utom det at l^dane olycks-

håndeifer därigenom förekomm&s, få vinner

matfmåltningen därvid ganfka mycket , hvil-

kens oordentliga förrättningar vi kunna til-

fkrifva de fläfte vare fjukdomar.

S 3 l»-
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Utdrag af et Bref til General tiire&eu*

ren och Riddaren Af AcreL> ifrån

Lazaretts-Chirurgus Lars Mollberg,
daterat Borås den 12 Sept 1793.

Gosfen N. N. 17 år gammal, mycket
mager och til växten lilen och liten, hade
éfver 1 § år haft et torrt affjällande Utflag,

fom intog i fynnerhet hufvudet och hårfäftet

vid pafs en god tum nedåt anfigtet, hela

bakre delen af halfen, famt flåck-tals öfver

hela kroppen 5 under en myckenhet fmå hvit-

aktiga fjåll var huden uphögd, knottrig

,

hård och rådaktig, ögonbrynen til någon del

affallna, ögonen infunkne och rinnande, en

myckenhet Nodi,förmodeIigen indureradeGlan-

duhe Subcutanei upfvålde til Ärters florlek.

Hade defsutom klar röft, ftor buk, ovanlig

öppetit, men ingen matfmåltning, och dårtil

åfven en Incontinentia urinas, famt en klar

Semineus flytning. Alfa naglar på händerna

hade under denna tiden blifvit ojämna och

kartaktiga, men det fom i fynnerhet på/kyn-

dadé hans intagande på Lazarettet, var et en-

vift och gammalt Rötfår, fom blottade Ten-
do Achillis fåfte på högra hälen. Sjukdomen,

fom nåra liknade en Herpes Siphiliticus,

hvartil den lindriga Gonorrhoeen gaf mera
anledning, /köttes åfven i början fom Siphi-

Jis, Laxativer, Bader, Stricade och Mercu-

rial Mixtur nyttjades fruktlöft mot 3;ne vec-

kor
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kor, utan ringade förbättring* Dårföre refol*

verades i Ötverlåggning med Hr. ProvinciaN

Med* Doc~tor Flodin, at hädanefter anfe och

fköta fjukdomen fom en Lepra Graecorum

,

hvarföre piller af j£thiop. Äntimonial med
Extr*c"to Conii gafs qvållar och morgnar* —
Decoérum Ledi paluftre dracks dagt ligen til

en myckenhet och Laxativer blandade med
Rhabarber togos hvar 4-.de dag. Urvärres

nyttjade» utom Bader en dagelig Lotion

af Decoclum Ledi med 4 gr. Hydrargyr*

corrof. alb. på Libren* På ganfka kort tid,

ledan han börjat härmed, vifades en mårke-

Jig förbättring och utgick efter 7 veckors för-

lopp, läkt , med några ringa qvarlefvor pi
några ftållen af kroppen, hvarföre han hem-
ma continuerade med Decoct. Ledi. Incon-

tinentia urinae och flytningen minfkades i farn-

ma mån utflaget utvärtes aftog, torde hända
at Glandulae Mucilaginofas uti Urethren eller

kringliggande Glandlar voro excorierade,fom

utom flytoingen åf?en gjordt retning på Sphin-

#er Velicae. Hår felas val mycket af Signa

Chara&eriftica Leprae, fom Raucedo och No«
di omkring Gommen 5 åfven olik Hr. Am*
Med. Dofl. Dubbs i Veckoskriften för Läka-

re och Naturfor/kare , anförda Cafus. Selle

nämner vid ElepkantiaGs val Lepra Arabum,
at de gamla botade denna fjukdom genom
Caftration, emedan ordfaken fkulle vara en

kåthet eller Sådena alt för häftiga afföndring.

S 4 Måa
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Mån deffa kan på något fått applicerns hit?'

Vågar emedlertid kalla denna fjukdom Lepra,
men hoppis med Herr General -Directeurens

och Riddarens vanliga godhet, bli rattad om
jag felat hårutjnnan (*).

Utdrag af .Kpngl. Cbllégii Mediet Pro-

tocöll y hållit uti Stockholm den it

November 1793.

S. D. Anförde Asfesfof Odhetjus fig haf-

va upfatf beråttelfe öfver en af Profe*foren

Rayneki nyligen förrättad Starr- Operation,

och var denna beråtteife, fom na uplåftes, af

följande innehåll:

"Jag får harmedelft gifva Collegium del
35 af en rnifslyckad Starr-Operation pä Alder-
35 mannen H. Ros den åldre, fom Profesfo-
07 ren Rayäjeri förrättat. Han har vid utfö-

randet dåraf, vid knifsuddens utftickande,

"få nåra Adnata, fårat henne och l>g?>men-

"tum Ciliare, at det gjordt mycket ondt for

"Patienten, hvilket fåfom bekant år, en för-

"figtigt anftåld Operation aldrig gör, och

"hvilket haft den olyckeliga påföjgden, at

35 en fvår Inflammation därefter iOgst up-

pkommit, med fvår vårk både i ögat och

nå-3?

(*) Kunde ock kallas leehyofis Leproides f. Leprofa*
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"nära liggande delar 5 han har fedan fållan

"befälet Patienten, och, det fom vårft år,

"ordinerat honom , at under Inflammation*-

" tjden nyttja et gan/ka fkadligt Ögonvatten,

"hvars, original ffirefkrift jag hår får upvifa,

"beflående af CaneJ och Nejlikor bvardera

"30 gran, fom kokades i 6 uns rödt Spanflkt
33 Vin, til defs 4 uns blefvo qvar, uti affil-

" ningen hvaraf fmåltes 4 gran hvit Viäriol $,

"hvilket Ögonvatten genom fin hettande e-

"genfksp virjceligen ökat Inflammationen, til

" hvars dampande han icke ens vetat nyttja
55 Blodiglar, dem någon annan iluteligen til»

" ftyrkt^, utan har hanendaft, jåmte det het-.

"figa Ogonvatmel, ordinerat laxering af Sal

"Amarum, och aldrafift då.fynen var på det
" Ögat aldeles forlorad, förefkrifvit et Satur-
" nioifkt Vatten. Jag förbigår at nåmna an-
55 dra omftåndigheter, fom icke heller med
"en rattfkaffens Läkare- Caracler kuina för-
" enas."

"Original-Receptet til detta Ögonvatten
"har jag i mitt förvar.' 5

Sedan Asfesfor Odhelius därefter upvift

det hårutinnan Ofnnåmde Original til Recep-
tet på det nyttjade Ögon-vattnet, beflutade

Coliegium, at detta alt /kulle uti Protocollet

varda intagit. Ar och dag fom förr fluifvic

flår. Efter befallning,

A* BlRGEK KlEHMAlV.

S 5 Til



Til följe af framledne Stats- Rådet och
Riddaren C. Rönnows teftarnentarifka förord»

nande, har Kongl. Vetenfkaps Academien lå-

tit kungöra och til befvarande, emot dårå ut-

fått belöning upgifva följande trenne frågor i

Ldkaré~VetenJkapen*

fårfla Frågan:
Hvilka dro de dödande Sjukdomar

, fom
vrider och efter Krigstag til Sjös, ja väl med
Örlogs^Shepp fom Skärgårds-Flottan , mdft plä-

ga angripa Svenfka Befattningar^ huru igen»

kännas de? hvilka äro orfakerna och hvilka

dro de kraftigafle och tilgängeligajleforvarings-

och botemedel} Kongl. Academien förmodar,
at få vål åldre fom nyare Sjö-Campagner gif-

vit (kickelige Låkare tilråckelig kännedom få

va! af Hiftorien om desfe folködande Sjuk-

domars art och framfarande, fom af verkan

af flera til detta ändamål nyttjade och fåkra

Läkemedel*
Andra Frågan»

Genom hvilka inhemjka Medel kan man
inftälla eller aldeles utrota den grad af Vent»

ri/k Smitta
, fom forfakat all hjelp af Mercu»

rens tilräckeliga bruk} Den beklageliga erfa-

renhet at Veneri/ka Smittan alt mera utbre-

des i Landet, intygar åfven at den utartar

(ig til fierehanda ofta oboreiiga /kådor, kör-

tel-fvullnader, fårnader och benrötor. Aca-

demien förmodar dårföre at erfarne Låkare

kunna upgifya Medel och noga be/krifva fät-

tet.
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tet, famt beftyrka de hånd^Jfer, fom lyckii-

gen utfallit*

Tredje Frågan,

Gifvas några mer lämpelige och värk»

fammare Medel, til cariåfe bens affondring ,

dn de hitiih bekanta cauteria afiualia, poten-

tialia
y feptjea och borrningar i ben-fubflan-

cen, och kunna Jadane Medel användas med
fårmän på än/rätta brojk (cartilagines) fom
böra af/klljas innan läkning kan väntas t

Innan en finuös fiftel, fom går in uti

kroppens cavifeter t. ex. bröftet, eller annor-

norftådes, kan grundeligen lakas, måfte an-

fråfta ben ofta undanrödjas; åfven behöfves

ibland at Ikyndfamt befrämja lofsningen af en

hel benpipas mellandel (Diaphyfis). Erfaren-

het i desfa delar förmodar Kongl. Acade^
mien icke bafva felat i de [år/kiJte Hofpita-

Jer , fom under (ift förfldtne Campagner va-

rit inrättade 5 och defsutom i Rikets Låns-
Lazaretter.

För det båda Svaret på hvardera af des-

fa frågor utfåtter Kongl. Academien en belå-

ning af Ethundrade Riksdaler ; och böra Sva-

ren vara inlämnade til Kgl. Academiens Se-

creterare Profesfor Wilcke, innom den I

Julius innevarande år 1793. Svaren teckna*

med en Devife, eller Valfpråk, hvilket ock
fåttes på en Svaret åtföljande förfeglad Namn-
fedel, hvaruti Auftorens Namn, Caraåer och
Hemvift upgifves. Af desfe Sedlar blir en-

daft
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<Jaft den öpnad, fom åtföljer det belönta Sva-

ret, de ofrige brännas up. Skulle KgL Aca-
demien ibland de in fånda Svar finna flere för-

tjäna defs bifall, vil, Academien tilfe , hu-

ra Hon emot en eller flere af dem må kun-
na vifa fin erkänfla. Kongl. Academien vill

dock härvid i allmänhet bafva fig förbehållit,

at Svaren på desfe Frågor böra grundas på
egen erfarenhet och Jåmpas til Svenfka Fol-

kets lynne, feder, Jefnads-fått och climat,

famt fåledes icke förblandss med hvad andra

Läkare redan i famma åmne och hos andra

Folkilag dårom erfarit eller föreilagit, hvar-

före icke heller fammandrag af Auflorernes

utlåteifer hår väntas.

Viå Praefidis ombytet den ig §epfemb#

1793 låt K. Academien (ig föredragas de in-

komne Svaren, jämte defs Deputerade Leda-
möters dåröfver gifne utlåtande 5 til följe hvar-

af K. Academien iftadgade (it beiTut om de,

för desfe Svar utfåfte belöningar.

Uppå Förfta Frågan voro inkomne 3

Svar:JSJ:o 1. Med Valfpråk: Ut Medicina

valetudinis fic vivendi Ars eft prudentia. N:o
2» Ufus et experientia. Colum. N:o 3# Civem
lervare praeftat hoftem vincere.

På andra frågan 2 Svar; N:o 4. Qvipo-
teft rnederi fimpficibus, dolofe et fruftra,

quaerit compofita. N:o 5, Experientia dulce

veritas.

PSra
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På tredje frågan, et enda Svar N:o 6.

tecknat d* 20 Mnji 1793»

Ibland desfa Sex Svar har Academien

icke erkånt något vara fullkomligen beråtti^

gat til den å Frågan utfatte fulla belöning:

Men fom Jikvll Academien fann de fiåfte

innehålla nyttige underråttelfer, grundade pi

erfarenhet, de upgifne åmnen angående, fom
genom trycket utgifne kunna tjåna det All-

männa y har KongL Academien, til betygan-

de af fin erkåhila, och fåfom en upmuntran

för Autforerne at, i håndelfe desfa Frågor å

nyo blifva framftålde, ytterligare arbeta i Äm-
net, och befvara Frågorna i hela deras vidd,

tillagt de fenare Fem Svaren, N;o 2, 3,4,
5 och 6, et Accesfit af Femtio Riksd. hvar-

dera. Hemftåliandes dårjåmte til Auftorerne

fjelfve, om de behaga tillåta at deras Namn
upgifvas for Allmänheten oth at deras Af-
handlingar må af Trycket utgifvasl Hvarorn

de fåledes med förfta behagade /krifteligen

underråtta Academiens Secreterare Profesfor

WlLCKE.

Sedermera har Asfesforeni K. Collegiurft

Medicum Dr. Sv. A. Hedin utvifat Rg vara

Autfor til Svaret N:o 2 , och Am. Medicus
i Carlscrona Dr. C. Faxb bevift at defs ny-

Jigen afiedne Fader, Am. Medicus Dr. Ar-
vid Faxe varit Auflor til Svaren N:o 3 , <

och 6, lamt Asfesforeo B. Biökniund til

Sva-
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Svaret N:o 4. Til hvilka fåledes AccesGt, af 50
Riksdal, hvardera Svaret, kommer at utdelas»

Utdrag af Stads-Phyjici i Gefle, Asfes~

joren Dr+ Sjnthesons Embets-Berät-

telfe.

Ti! fullgörande af Herr Archiatern och

Riddarens, famt Kgl. ColJegii Befallning, får

jag hårmedelft den åran, öfverlåmna förlop-

pet af den underfökning jag redan i Råtte-

gångens början med biträde af Stads-Få It/kå-

ren Haegekstrand anftålte med Pigan Fors.

berg, för at utröna huruvida hon tilförene

fått barn eller intet. Jag "fmickrar mig där-

med, at jag vid den ej underlåtit någon vå-

fåndtelig omftåndighet fom kunde tjåna til up-

Jysning i närvarande fråga, och at Kgl. Col-

Jegium lårer uplyft anfe en ny underfökning

vara få mycket öfverflödigare, fom den få

lång tid efteråt torde hända, ikulie vara min-

dre pålitelig.

At mitt yttrande til härvarande Kåmnårs-

xått , var författad* i nog genereia uttryck,

och endaft innehöll refultafet af underöknin-
gen, hårrörde dåraf, at det endaft var äm-
nat at uplyfa denna Rått, och fåledes netto

åfpasfat efter defs behof och begrep. Ty at

up-
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upgifva Kr Herrar Kåmnårer de grunder hvar-

på jag bygde min flutfats, tyckte jag var åf-

ven få onödigt, fom jag var Öfverfygad, at

faken i alla fall /kulle iluteligen blifva anhån-

gig hos Kongu Collegium och jag fåledes få

tilfålle at närmare deraillera defs förhållande.

De omftåndigheter fom företedde iig vid un-

derökningen, voro följande:

1:0, Abdomen planum fine fugfs vel Ii-

neoiis.

2:0 3 Labia vulvae conoiventia, pallid*

rubentia.

3:0 , Os tincae duriufculum , crasfum , Jon-

gum , conum abfcisfum , cujus bafis vergebat

ad uterum referens De cactero adeo erat de-
presfum ut digito, vix fupra fecundam articulo-

tionem immisfo, facile tangi posfet.

4:0, Labia oris tincae itidem dura, Jae-

via. Anterius pofteriori aliquantulum longius.

5:0, Apertura orificii uterini externi fere

circularis, et quidem tanta ut pennam anfe*

rinam minorem capere posfet.

6:0, Mamma nec flaccidae neque multum
firmar vel renitentes, laclis erant vacuae.

7:0, Papillae nativo fuo colore rubicundo
gaudebant.

8:0, Frenulum labiorum vulvac ruptum*
Hårril får läggas följande: a t berörde Pi-

gas Menftruation har i fenare tider varit nog
oordentelig, och at hon hade den, juft vid

den föregifn* föriofsningen 5 men huru denne
ege«
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egentejigen gesk för fig, kan jag få mycket
'mindre upgifva,fom jag ej förr ån dagen ef-

ter och det får förffo och enda gången b!ef

kaHadj då jag ingen ting gjorde mer än blott

förklarade altfammans för bedrägeri och det

i ftöd af den undersökning Stads- Fä Itlkåren

Haegeästrand och Madame Forsman (en
(kickeiig Barnmor/ka hår i Staden) anftålde,

och at jag håri ej bedrog mig, hoppas jag

åfvan anförde intyg ikail utvifa*

Hvad Pigan Forsbergs finnes -ftållning

vidkommer, får jag göra följande anmärkning t

at hon genom arf fått en difpo/ition til Me-
lancoiie, bevifes dåraf at flere i hennes llågt

hafva famma fjukdom i gan/ka hög grad 5 at

den underfturidom haft nog häftiga utbrott

,

kan hennes förra Husbonde åfven fom Stads*

Fåltfkåren Haegerstrand , "fom i fiere år vid

fvårare ' riifållen foignerat henne, intyga j at

den fluteligen genom hennes i början gynna*

de, men federmera mifslyckade karleks-han-

del degenererat til*en art af Nymphomanie,

tyckes hela hennes Kårleks-Hiftoria bevifa.

Det år fant, når jag tager undan hen*

nes ögon fom tydeligen utmärkas af hemfk-

het och nedflagenhet, tyckes alt det öfriga

fnarare förråda et temperamentum Sangvine-

um ån Melancolicumj ty hennes anfigte år

mera rödlått ån mörkt, hennes kroppsitållning

mera fetlagd ån mager och ikarp, men fom

det åfvan anförde innehåller nog fåkra data,

Ö
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få kan ået ej andra mitt påflående, at hon i

hög grad år mjåltfjuk. Detta oaktadt lämnar

hennes upförande jämväl å andra fidan ove-

rieriågeliga bevis på et srgt upfåt, men på
hvilketdera bör göras måfta affeende,då frå-

gan år at fålla rigtigt omdöme öfver Mora*
Jiteten af hennes upförande, öfverlåmnar jag

til Kongl. Collegii uplyfta och granlaga om-*

pröfvande, fedan jag nu mera upgifvit alt

hvad jag har mig i denna fak bekant. ,

Af Barnmor/kan Hagsténs hår bifogade

Relation, jåmförd med den beråttelfe hon up*

gifvit för Kåmnårs-Råtten och hvilken finnes

intagen i ranfafetnngs-protocollet, lårer Kgl.

Collegium fTnna, at hon vid detta tilfåile yr*

trät ej mindre okunnighet ån ofoickelighet$

för min del får jag blott tillågga at detta e}

var förfta gången jag uptåckt dyliks egenika*

per hos henne.

Til följe af Gefle Stads PfcyJtcl Herr
Doftor Saimthesons antydan, får underteck-

nad härmed afgifva beråttelfe öm hvad jag i

mitt Ämbete förfarit och funnit, rörande Råd-
mannens Ådle och Högaktade Herr Sund-
Quists Piga i Gefle, fom förment lig vara

rådd med Barn, til hvilkens förlosfande jag

varit kallad at göra tjånft i fiftledne Januarii

månad innevarande åff

XI. B. N;o 29. T Se
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Sedan jag xippå bemålfe Pigas Matmo*

åer
9
Fru Sundquists bud infunnit mig hos

denne defsPiga, fom var inqvarferad, genom
fit Herrlkaps och Husbondefolks föranftaltan*

de, å fig beqvåmt ftåile, under denna fin be-

lägenhet, och begynte henne underföka, fant

jag vål at Moder-hakan fig bod, dock utan

blodfiårtnlngx detta förekom mig något ovai«

ligt, ty be/löt jag, innan vidare åtgärd, råci-

föra mig med Herr Stads-Chirurgus Haeger-
strand, fom tilfiyrkte at jag kunde befordra

föd/len, oaktat denna befynnerliga omftån-

digheten. Håruppå företog jag mig vidare,

och uti tilkallade 4 Qvinnors närvaro, dels

til biträde, dels fil mine vittnen om mitt för-

hållande, underfökte Pigan och igenom myc-
ket bemödande andfeligen ikilde ifrån henne

det man förmente fkulle vara efterbörd , men
fann til min förundran vara en Kött- klimp,

lik få til fågandes en liten Palt, fmal i den

ena men bredare i den andra andan* fom vid

vidrörande åtfkilde fig och fyntes vara af

Nötkött, det Pigan fjeif förmodeligen inpra-

tfiieraf.

Efter denna operation, fom varade inpå

natten , anfade jag Pigan hvad fom til hennes

hålfa och tarf fordrades, inivepte den befluef-

ne Kuttklimpen i papper, med hvilken jag

morgonen dårpå helt bittida geck til bemMte
Herr Fåltfkår och aflade min beråttelfe, men
fom Heir Fåltikårcn låt fig förmårka icke

tiögd
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nögd med hvarken min beråttelfe eller åN
gård, utan förklarade at en ny underfökning

Ikuile /ke, det jag ock garna önlkade, hvil-

ken underfökning kl# ungefär 9 (amma dag

vårkftåltes af en annan Barnmorlka Madam
Forsman i Staden, uti vederbörandes och
min närvaro , hvarvid intet annat befants,

ån hvad jag funnit och redan tilkånna gifvit,

nemligen, at utom den från/kilde Köttklim-

pen 3 hade denne Piga intet barn födt eller

något barn var hos henne at födas*

Merberörde Kött-klimp lämnade jag til

Herr Fåitlkåren at förvara, och är i denna

fak af mig icke något ytterligare at förmäla^

Detta alt fåfom en fanning, den jag på
ed och famvete beftyrker. Så fant mig Gud
hjelpe til lif och fjål.

Gefle d. 6 Maji 1793*
Hedvig Hagsteim,

Gefle Stads ordinaire Barnmorfka.

Utdrag af Bref från Prov. Med. Asfes-

foren Dr. Blomj til Gen. Diretfeu-

ren o~h Riddaren Af Acrel, daU d.

21 Martti 1793.

Hår har på entid varit iorteotåmmeligen

ohälfofamt, Periposumonier, Pleurefier, Febres

T 2 Ca-
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Catarrhale*, Gigtplågor , Rheumatifmer hafva

allmänt förekommit.

I Lima up vid Norrfke grånfen af Wå-
fter Dalarne har Rödfot yppat fig. — I Gran-

gardet och Norrberke, (några Socknar när-

mare hit) Rotfeber.

Detta, alt torde få tillkrifvas den omby-
teliga väderleken af köld, tö och fuktighet.,

alt fedan Nyårstiden.

Af Leclure, fom jag nyligen och vid le-

diga ftonder fysfeJfatt mig med, vill jag näm-

na 2:ne från Tyfkland upgifne märkvärdige

Curer. De finnas införde uti 8*dé Tornen
af Novis A&is Academ. Leopold. Natur, Cu>

lioforum , och beftå uti följande: 1:0, uti

et få kallat Antidotum egregium af Lixivio

Tärt* Ph. Sv., framftålt af en Dr. Christ.

Wilh. Hufeland från Weimar, mot nedjvdlgt

Gift af Arfenicum och Merc* Sublimat» Cor*

rojivus, hvilket han med JyckJigafte framgång

gifvif, utfpådt med vatten, frän 40 til 60
droppar hvarje §• eller hel timme, Junåis lu

mul hauftibus & emuifionibus oleofis, Clyfte.

ribus ejusdem efficaciae, ^inimento, fupra Ab-
domen, emolliente &, Anodyno ex Oleo Ca-

raomiflae Coflo, Hyofchyami åc Laudano 1>

quido aa. aliisq. non omisfis, ad reliquias ve-

neni, primis & fecundis Vus,impaåas pro-

pellandas, nec non, Ope OJci Anifi ?l gt.

V- ad XV (poft primum Stadium feu loflam-

mationis) ad Atoniarn Tubi inteftinaiis, quse

poft



poft tanfam ftragem, fumma esfe folef, cor-

rigendamj ocji 2:0 uti G: Refina ylmrnon.

förfökt med fullkomlig nytta mot Ondr/kor/,

eller Tinea Ferina Capitis*-—'T\\ åetta fenare

är en Dr. Otto Just- Evers från Hannover
Author, och berömmer lamt förfåkrar det bo-

ta denna för LJkare altid förtreteliga fårnad,

om det uplöfes och kokas i Vinatticka ad
fpisfitudinem Emplaftri, utbredes iå tjockt

lom en Knifsbak, på Ikinn, och, fedan hå-

ret år afrakat, 'lagges öfver hufvudet , famt,

utan at ömfas, bares dar i ^ veckors tid,

efter hvilkens förlopp det aftages och de få

hår-rötter, fom til åfventyrs ånnu kunde fin-

nas uppöfande och qvar, med en Hår-pia-
cette (Volfella) borttagas och utryckas*

Jag tycker at uti bagge desfe Cur-me-
Ihoder år gan/ka ftort /kål, nemligen uti den
förra, fåfom et Alkali, at kunna förfvaga och
neutralifera Acidum Corroftvum Arfenici , och
uti den fenare, fåfom et efficax Emolliens och
Reiolvens, at topice kunna uplöfa, fördela

de i radicularum pilorum bulbis och duéti-

bus glandularum febacearum, famlade och
congererade /karpa Våtlkor.

T 3 Pd*
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Väderlek och gångbara Sjukdomar i Stock*

holm, ifrån Oäuber 1792 til och med
Martius 1793.

Oflobcr*

Barom. hégft d. 3, 45 26,07, Lägft å.

J95 25,03* — Therm. hela månaden Öfver

O, högft d. 23? 10 gr., vid O. d* 3, 2?,
28, 29, 30. — /**£» d. 6, 7, 8, 13, 14»

IfJ 16, 21, 22, 23, 24- — Snt d. 28,
3p. — Vinden til d. 12 N. med dragning åt

O, fedan S. med dragning åt V,

November.
Barom, högft d. 45 25,87, Hgft d. 15,

16 5 24,76* — T.herm* ombyt!ig$ öfver O.
högft d. 6, 75 8 gr. morg., 10 gr. midd*

Under O. lågft d. 20$ 9 gr. k# — Rdgn d.

X, 2, 6» II, K- — Snårdgn d. 4, 19,
2o, 22 , 27. — Vinden måft V* med drag-

ning åt S. och N.
December.

Barom. i allmänhet mycket låg, lågft d*

2; 24,05, då ock ftarka ftormar rafadej

högft d. 15 25,96. — Therm. mera under

O. lågft d. 15; 7 gr. högft öfver O. d, 10,

3 gr. — Rdgn d. 10, 21 , 22, 23. — Snå*

Jlafk d. 4, 5, 6, 7, 9, 19, 24, 25, 26,

27, 29, 30. — Vinden ombytlig emellan N.
och S,

Sjukdomarne voro måft Catharralej my$fr

ken Angina, dels lindrig, dels förenad med
k
Scar«
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ScarJatina, åfven ho« fullvåxt Folk, ibland

Malign. Koppor fä, men Måsfling började

vifa (ig*

Clara-fjarden tilfrös d, 1 Dec. och ftör-

re fjärdar d. i<j.

Januarii 1793*
Barom. högft d. 75 25,93, %ft d« 285

2^,T2. — Therm. under O. lågft d. 265 10
gr. k. Vid O d. J}, 31. — ^/W*/2 mail N.
med diagning åt O. til d. 8, fedan ombyf-

lig, — Snö d. 3, 7, 9, 10, 13, 14, 17,

20, 24, 28, 29, 31. — Urväder d* 25.

—

Rägn d t 18, 28*
Februarii*

Barom. högft d. 21, 225 25,6f, (ågft

d. 265 24,93. — Therm* ombytlig, under O
lågft d. 8 5 f 3 gr* k-, öfver O högft d. 28,

4 gr. V. — Vinden måft S. med ömfefidors

kaitning. — S.hcJ d. 2,4,6, 7, 10, II,

12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25. —
Urväder d. 6* — /^rc d. 5, 26.

fHatUU
Barom. högft d. 265 26,16, lågfl d 4 10,

24,084 — Therm. under O lågft d. g , 1 5

8 gr. k. Öfver högft d. 31, 6 gr, V. —
Vinden måft O, med dragning åt N. och S.

— SnS d. 3, ir, 12, 13, 14, 16, 27, 30.

— Urväder d. 28- — Hagel d. 2. — ÅJgrc

d. 2, i5» — Kökdimma d. 22, 23, 24.

I allmänhet mer fnfkt ån fjukr. Inter*

mittente Febrar började yppas 5 Sca:launa

T 4 lam-
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Jämnade rum åt Måsflingen, fom blof alt mer
aMmån, i förftone lindrig, men hos några
åldre förenad med Ängina, Torfk och bröft*

plågor; hade ej varit gän^fe fedan 1785.

Vid /lutet af Martii månad började Ig.

lofsningen.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i Stock"

ho/m, Mänaderne April, Majiochjfu*

mus 1793.

*
, April.

Barom. i allmänhet mycket liög, få at

han d, 7, 8 var 26,25 °ch lågft 25,04 d.

I^. — Therm- ombytlig, lågft under O d. 1,

5, 6, 2 grader, högft öfver 16 gr. middags-

tiden d. 28. — Vinden måft O. med ömfeft-

deg ombyte. — SrJ d. 13, 20 med rågn

blandat, fedan mera tjock luft och rågn» —
Vdderjol d. 6.

MajL
Bar. något Ugre, var högft d. 8 5 26,06,

lågft d. 29; 24,96. — Therm. i morgonftun-

den minft 3 gr. öfver d. 18, högft 14 gr.

öfver d. 8» Middagen högft 20 gr. öfver d.

g. — Vinden måft N* med fvångning åt öm-
le fidor, omfider mot flutet något S4— Rdgn

d. 2,
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d. 2, 3 5 12, 14, 16, 27. — Srto d. 30.

— Hagel d. 20* — Vddetfil d. 17.

Barorn* nåftan lika fom förra månaden,

högft d. 55 25,28, tågffc d, 19; 24,9>. —
Therm. högft morg. den 85 19. gr. öiver;

Midd. d. J55 23 gr. öfver. — Vinden måft

N. med oftare dragning åt V. — Rdgn d*

I> 3, 4, 9> "j i2, 17, 21, 26, 27, 28,
och 30.

Efter medium April lolsnade Ifen öfver.

alt i Målaren och mot /lutet af famma må-

nad började fegelfarten.

Sjukdomarne beftodo måft i en utbredd

Måsflings-epidemie, fom hos åldre var ofta

fvår, hålft med Angina och Rheumatilke fpån«

ningar i bröftet; fattigas vårdsiöfade Birri

dogo många. Defsutom vifade lig rffer van*

Jigheten Intermittente Febrar af lindrig art.

Vid Lunds Academie åro i M-dic Jn&a
Facuiteten år 1790, följande Difputationer

utkomne:
Under Profesfor Barfoths Pr&fidium:

De Febre Biliofa Ann. 1788» Nautas ajfici*

ente, af Profeåor Flormari, Pro Gradu D:t

23 p. Författaren, hvilken fom Expeditions-

Medicus på ftora Flottan gjorde 1788 å r«

Sjö-Campagae, har af fin Dagbok öfver den

T 5 Bi-
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Bilieu

fa Farforen . f°m bland Sjö-folket det
aret var få allmän, gifvit närvarande begrep

om denna fjukdoms art och förhållande* Ef-

ter Huxhams fårefyn tafas förd om väderle-

kens be/kaffenhet ifrån Julii månad til defs

Flottan i November återkom til Carlscrona.

Sedan följer Sjukdomens be/krifning. Anda
til flutet af Julii hade Flufsfebjar varit gång-

fe bland Man/kapef; men ju närmare det

led til flutet af Augufti defto mera förvandla-

des de i gallaktige, fom blefvo allmännare.

I Hållet för at kölden /kulle, enligt Pkingle,

iåfva Sjukdomen, blef den aåraf både ela-

kare, allmännare och mera maligne, hvilket

Förf. med /kål hårleder från de fjukas myc-
kenhet och dåraf förorfakad frångfel. Cnti»

/ke dygnen voro 7:de, 9:de och ii:fe. God
crifis var ymnig ftinkande "fvttt, upharkJing

af et fegt Hem och oedema , hvilken fenare

ftundom räckte långe efter Feberns Hut Ingen

Crifis var dock båttre eller fäkrare ån fkabb

eller bölder* I §. 3. upråknas de befldndige

fymptomerne, hvika voro ftark hufvudvårk,

åckel och kråkning, oren tunga, bå/k fmak i

mun, vårk i mage, Hypochondria och leder

,

ftark, jåmn och häftig puls, famt ftinkande

Ivett. Mera ohefldndige fymptomer voro ho-

fla, gul fårg i huden, näsblod, diarrhé, me-

taftatifke fvulnader, fkabb och döfhet, hvilket

lenare fymptome altid förlåkrade om den fju-

kes återftållniog* Til Caufa Praedifp. räknas
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förnåmligaft fommarvårman, fom var anfenligt

ftark det året och förenad med nog ymnigt

rågn. Den grofva och falta födan, jämte

brift på Köks- och Trådfrukter, famt Mjölk,

dårvid Svenfka Båtsmannen på fina Torp åro

vane, rnåfte åfven bidragit til denna epide-

mie. Bland Caufae Occafion2les anföres vakan-

de, rus, våta kläder, vrede, forg och fruktan,

för mycket arbete, förkylning, hvila i Skeppens

öfre rum, dar luften år fuktigare och i fyn>

nerhet om nåtterne ofund, magens öfverlaftan-

de af för mycken och bård föda, famt myc-
ket umgånge med de fjuke. Angående når-

mafte orfaken förenar han (ig med De Gok-
TER och Tissot om et gallaktigt retande äm-
ne i förfta vågarne. I §. 8 afgör Förf. Sjuk-

domens namn och genus- Den .sr i början

remittens, men blef mot vintren mera conti-

nua. §. 9 innehåller Curen, fom bdtod i

Kräkmedel, ftundom repeterade 3 a 4 gångor,

defsemellan digeftiva , famt Laxermedel och
Clyftirer. Åderlåtning behöfdes fållan och
allenaft för Inflammations-fymptomer , eller 1

början af epidemien, annars gjorde den (Kå-

da. Svett- drifvande gåfvos ej förrån 6:to

dygnet var förbi- Efter evacuantia brukades,

då krafterne aftynade, Kina och Serpenta ia

på remisfionen; de håfde vål febren men fö-

rekommo ej recidive, hvilket härledas från

defs alt för fparfamma bruk, emedan man
icke hade nog tilgång dåraf för et få ftorc

V an-



3oo # ) o ( #
antal fjuke. I 10 §. Hutas med Cura Sympto-
marum , fom i fynnerhet fordrades mot näs-

blod, fåfäng^kråkning , dar lemonade var Lå-

jta mediet, fymptomatilk diarrbé, fom båft

håfdes med Decoel. Aqvof. Mufci lfland. I

Dyfentene paslade [amma medel, Ipecacuan»

ha och Flores Sulphuris, hvilka lenare han

tror värka fom Laxans, Rheumatifk vårk öf>

vervans med Gvajacum och Laxantia. Se-

napsdegar och Span(ka Flugor gagnade hårfö-

ga, Trifol. AqvaK alsintet.

Denna Difputation recommenderar fig

åfven genom en aldeles Celfian/k Latin, jåm-

te det den vifar urfprunget til den föi ödan-

de Farfot , fom federmera yppade fig i Carls-

crona.

Under ^rofesfor Engelhart: De Divi-

fwne Febrium Idiopäthicarum pro gradu, af

Carl Arvid Faxe, Fålt-Medicus, 22 p. At
Feberlåran alt hittils varit infvept i få myc-
ket mörker, dårtil tror Förf. fkulden förnäm-

liga!} ligger hos Nofologernje, iivilka onödigt-

vis i lina upftållningar, antagit för många ge-

nera. Cuuen har förft afhulpit detta i fin

Nofologie. §. i. förklarar begreppet af en

IdiopatMk Feber, fom endaft tilhör Cullens

förfta Ordo af Pyrexiae eller Febris egenteli-

gen få kallad, faftån fiere Auciorer och bland

dem i fynnerhet Riollav, men orått och mot
erfarenheten nekar, at någon Idiopathilk Fe-

ber gifves. I den Idiopathi/ke Febrens in-

del-
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delning afviker Forfatt! både från SauvaGes

och Cullen, då han räknar Remittentes til

Contmus och ej efter Cullen til Intermitten-

tes, af det /kål at de upkomma af fmitta och

förkylning, då däremot Febrar af fumpex-

halationer (intermittentes ) gemenligen hafva

fullkomlig apyrexie : Lhorndefs hafva Hilla-

ry och Hendy obferverat mycket FebresCon-

iinuae och Remittentes åfven på fädane orter

dar Intermittentes aldrig årö gångfe. Alla

Febr. Continuas åro Continuae Remitt. och

Febr. Continens ges icke. Uti §. 3.ar«fores

åfven Frofs-Febrarnes indelning i anfeende til

Paroxyfmernes belkaffenhet uti Benignae, Ma-
lignx och Larvatse eller Protheiformes," hvii-

ken Bång uptagit* Ofriga indelningen år li-

ka med den Cullen har.

2:o. De Sangvinis detrafiionis vju in

Pneumonia, af L. M. Philipson, pro gradu,

Ig pag. Med Pneumonia menas både Pleuri-

t\s och Peripneumonia och detta enligt Cul-

lens Nofologie , hvilken hår får mycket be-

röm och hvarvid i en note bifogas et korrt

Af/keds»tal til Cullens Skugga uplåft af Prae-

fes vid Föreläsningen d. 5 Martii famma år,

ftrax efter förfta underråttelfen ' om Cullens
död, hvars ål/kade Eleve han varit. Det tor-

de förtjäna at uprepas: Vale umbra dilecla!

in asternum vale! Gloria qvidem tua a iaudr-

bus noftris nihil incrementi capere poteft

:

.attamen
3

fi mortalia adhuc te tangunt, acci-

pias
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pias rogo venerationis ac amoris tributum,

quod gratisfimus meus tibi perfolvit animus.

Virfutum tuarum, tuorumque in me merito-

fum lenis ac placicJa recordatio nunquam ex
nvemoria mea difcedet; non aegre igitur feras

fufpiria, qvae, te difcedente, trahit petfus

Difcipuli a Te olim adamati. — §. 3 öfver-

vågar vårkningarne af åderlåtning, fom å-

ro at min/ka våtikorna, i vener, i arterier,

hvilken min/kRing år få mycket betydeligare

j den mån uttömningen iker hafligt 5 vidare

at min/ka tonus och fpånningen i hjertat och
kårlen, lamt de funåioner fom med denfam-

jma hafva förbindeife, at förfvaga blodets

omlopp och dåraf följande vårme. §. 4 vi-

lar huru kårlens readion altid år i förhållan-

de med kroppens irritabilité, hvad fom me-
nas med diathefis phiog. och at congeftion

altid år förknippad med Inflammation. I $.

5 fager Förf. at åderlåtning år få oumgånge-

lig i Pneumonia, at hvarken fpåda Barn, ål-

derftegne, hafvande, de fom hafva fin rening

eller de hos hvilka Jochia flyta, därifrån un-

dantagas, §. 6 afgör tiden til Åderlåtning,

lom år ijukdomens början, men i brift dåraf

åfven långre fram i fjukdomen och anda til

I4:de dygnet, allenaft tecken til fuppuration

icke redan yppats. I §. 7 namnes i korthet

de tvifter, fom varit om ftållet för åderlåt-

ning, at de Greki/ke och Romer/ke Läkare

opnade den på armen af den fjuka fidan 9
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Araberne tvärtom, at Brissot i Paris följde

Grekernes method med fördel, at Spanska

Konungens Lif--Medicus fördömde den och
utvårkade Academiens i Salamanca förbud

däremot, at Kejfer Carl 5;te åfven utfårda-

de påbud emot åderlåtning på lidande fidan

och at fluteligen Triller,Sydenham, Werl-
hoff med flere nyare förklarat fig för Gre*

kernes method, famt ftadfåftadt denfamma.

Det vore väl fager Förf, om man med lika

myndighet kunnat Jandtförvifa fjukdomen forn

åderöpning på lidande fidan. I 8 §• omtalas

generel och topi/k åderlåtning 5 til den förra

föredrages Lancetten. §. 9. meddelar före-

/krifter om mängden af biod fom bör låtas

i Pneumonia, hvilken utfåttes til högft 4 a

5 librer. At åderlåta anda til fvimning för-

da gången år icke få fåkert fom at göra fle-

re venaefectioner, emedan man har exempel

på dem, fom dödt häftigt) af för ftark åder-

låtning. §. 10 lårer, at vid åderlåtnings up-

repande bör mera hafvas anfeende på varken

och fvårigheten at andas, ån på pulfen och
crufta inrlammatoria.

(

3. De Rheumatifmo Acuto , af Eberhard
Zach. Munck pro exercitio, 42 pag. Förf»

år en Son af den lårde Dom - Probtlen Do-
ktor P. Munck och Dotterfon af den ickf?

mindre berömde Profesforen Rosenblad Vid
15 års ålder, och då han knapt et år ftude-

iat Medicin, år denna Academi/ka Afband-
ling
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Jing af honom fjelf farnmanfkrefven och utan

all åndring utgifven, fåfom Praeficlis företryck-

te compliroent fager, famt berömligen for*

Ivar ad. Ofver alt röjes det critifka fnille,

fom aifid caraåeriferat defs Faders arbeten

och han har arwåndt en berömvärd flit, at

hos Auclorerne upieta deras fårfkilte tankar

om denna fjukdom, hvilket kan finnas af de

trånga bifogade citationerne, fårdeles i de

förfta §. § Bland de många anledningar til

anmärkningar, fom denna Disfert. gifver, tor-

de Rec. blott få nåmna följande: Difputa*

tionen ar författad på et nu mera i Sverige,

redan aflagt fått med korta Paragrapher och
vidlyffige icholia eller förklaringar. §. I år

en critifk underfökning af definitionen på
Rheum. Acat. och Rec. kan ej dölja, at det

förekom honom nog vågat af en begynnare

i Medicin/ka ftudium, at vilja afgöra huru en

fjukdom bör definieras, den han kan hånda

knapt fett och det ånnu mer, når de beröm-

dafte Mån, fåfom en LiNNe, Vogel, Sau-

vages, Cullen, m. fl. finnas dåruti ftridige.

1 §. g vifas på 9 hela fidor huru obeftåmt

de gamle tagit ordet Rheumatifme och at

de därunder åfven begripit Arthritis och Cul-

iens Profluvia. Ballonius, Botauus* och

förnårnligaft Sydenham har förd tydeligen be-

fkrifvit denna fjukdom och Cullen har efter

Författarens mening aldeles fullkomnat låran

om Rheumatifme, åtminftone hvad fubtiiife-

ceo
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fen angår. $. 3 befkri fver vidlyftigt fjukdo-

men. Til de rara håndelfer, då Rheum. an-

gripit alla kroppens delar (toturn corpons am«

bitum, då TissoT fager toutes les articula*

tions) och hvilka hos Stork, Tissot och

Junker finnas anförde, tviflar Rec. om den

p. 21 af Förf. åberopade, bör hånfåras, e-

medan han fedt dem, fom blott haft den i

extremiteterne med lika fvåra fymptomer, hvil-

ket torde kunna förklaras af mufkiarneS inbör-

des (örbindelfe. I § 4« afhandlas Diaghofi»

och Förf. fager hår, at venerifk och fcorbu*

t\(k vårk låttel. från Rheumati/lc åtfkiJjas, om
man val utletar orfakerneoch öfvervågar teck-

nen; men med all denna varfamhet blir en

Praflicus, åfven den mera erfarne, ftundom

förlagen, dels för complicationer, dels ock

för briftande fymptomer och Patientens (örbe-

hållfamhet. Skillnaden emellan Podager eller

Arthritis och Rheum. acut. år fvår, om icke

figna prsgresfa tages til hjelp, eller pat. förf

haft Podager. Causfa Prox, til Podager år hy-

potheti/k och ån icke fullkomligt utredd: åt*

minftone låter Cullens hypothefe, den Förf«

godkånner, alt för foillrik för at vara grundad

i naturen, och vid Diagnoftik tyckes en fådan

Causfa Prox. icke fynnerl. kunna vågleda 5 man
lårer icke heller kunna med Förf. neka, a.

t

ju inflammation år förknippad med arthritis»

Stora concretiones tophaceae vid hand och fot-

lederne har Rec, fett följa på Rheumatifme 8
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åfvenfå val fom på Podager och dethosgan-
Ika unga fubjeåer. Om fedes morbi år i mufk-

larne och tendinuoi involucra, eller i ligamen-

ta articularia år Ivårt, at vid fjukfången mär-

ka. Podager -paroxyfmer upvåckas ofta af de

[amma orfaker, fom åffo^komma Rheumatifme
t. e. om man blir vät eller kall om fötterne,

fiöter lig o.f v. Rheumatifme anfaller ftundom

på en och famma årstid flere år å rad, hvar-

på Rec hatt exempel. Detta må vara nog

,

at öfvertyga om de tecknens ofakerhet,hvari-

gtnom man tror (ig kunna åtfkilja Arthritis

och Rheumatifme och fom af Förf. upråknas*

§ §. £, 6. afhandla CausfaPrasd. Occaf. och

Prox* til Rheumatifme. Befynnerligt år, at då

Auftorerne komma allmänt åfverens, at Rheum.
acut. år en Inflammations-fjukdom , de dock
åro ilndige uti läran om fåhet huru denna up-

kommer. M3n har dårföre nu förkaftat alla

fkårpor , all feghet och /lemhet i våt/korna,

fåfom nårmafte orfaken och gått t:l en annan

ytterlighet,, heml. at förklara denna fjukdoms

pnaenomener utaf fpafmer. Härmed må na

vara huru det vill. Emedlertid då fkillnaden

emellan Rheumatifm. acut. cch Arthrit. Fe-

bnhs år nog obetydlig, torde kanfke Profes-

for Bångs hypothefe, om CausiaProx. til ar-

thritis, den han hårleder ifrån Syftema Lym-
phat. åfven kunna med någon ändring appli-

ceras på Rheum. acut. Den fkillnad, fom år

emellan utgångarne af Rheum* acut. och af

an-
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andra inflammationer, förde föranlåtit Stoll,

at föra Rheum. acuf. til Inflammationes fpu-

rise, och år et vigtigt (kål får denna tanka.

I $.' g talar Förf. om methodus medendioch
limpar indiotionerne efter Cullens hypothefe

om Causfa Prox* Den år for öfrigt helt och

kållit fammandragen ur v. Svietens, Cullens

och Tissots vår k.

Vid genomlåfande af denna vidlyftiga af*

handling, har Rec» icke kunnat afhålla (ig at

göra en anmärkning om difputationer i allmän-

het och Medicin/ka i fynnerhet. AMgter» Wtd
desfe tyckes antingen vara at up'yfa et ämne
mer, ån livad det varit förut, eller at vila fi-

na framfteg och fin råttighet at vinna en fökf

grad. Då det förra icke kan ike, fynes det

lenare åfven kunna afgåras i ftörfta kortnet

åtminftone på mindre ån 6 Ark, i annat f dl

fmakar det af fåfänga. Utomdefs låra 'eke

mång3 Medici låfa difputationer, hälft af fe-

nare (laget, för at dåraf inhåmta den kunfkap

fom erfordras vid fjuk- fången och man kam

icke heller af en fådan långre eller borta*?

Disfertation Huta til Författ. ftörre eller min-

dre kunskaper, blott til den mer eller min-

dre tid han anvandt at compilera.

4. De Amenorrhaa af Magn. Diedr*

Weilander Scanus pro gradu 24 p. Förfat-

taren vifar med mycken vältalighet i Inled-

ningen huru vigtig reningens ordentlighet år

för Fruntimrens håjfa och af huru många an r

U 2 led-
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ledningar vi förbindas, at med ömhet vårda

det åi/kvåfda könets fjukdomar, utanhvilket,

at jag må nyttja Auctors ord, Jånte af Herr
Thomas : primum vita noftra fladlum care*

ret adjumento , medium voluptate
9 poftremurn

folatio* §. i. befkrifver Reningen och antar

Hakdings befynnerliga bypotheie om defs or-

fak, at neml. vid manbara åren upvåckes i

ovaria en vifs Action, eller ofcillation, hvil-

ken meddelad åt Lifmodren åftadkommer en
uttömning eller affilning af blod. §. 2. inne-

håller definition på Amenorrhoea, lamt defs

indelning i Am. Emanftonis^Suppresfwnis och
dijicilis. §. 3. varnar at förblanda Amenorrh.

af hafvande tiiftånd med Soppresfionis, eller

at anfe denna fenare för orfak til Lungfot

och andre Cronifke fjukdomar, då den fna-

rare år en vårkan dåraf. §. 4. befkrifver rått

val Amen. Suppr. och defs fymptomer, famt

de befynnerliga utvågar Naturen ftundom bru-

kar til at erfåtta detta flod. Praefes har berät-

tat Förf. omenFJicka, fom efter långe häm-

mad rening fick en fvulnad i vånftra armen,

hvilken vid reningstiderne tiltog och inflam-

merades och defsemellan något iade (ig. § <f

opråkn3r Causfa» Exir. til fjukdomen, lom år®

alla jårjvagande finnesrörelfer, fåfomblygfam-

het, foig, fruktan, mifslyckad kårlek, famfc

bland de upvdckande finnesrörelfer Åundora
/kråmfel och vrede» Hit hörer åfven förkyl-

ning och blodfullher, iå val ali-nutaj iora par-

t\9\
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lie! i Lifmodren. Uti §. 6 om Czusfa Prox.

bifalles Cullen, fom påftår, at Amen. Em.
hårrörer från fvaghet och Suppr. från fpafmer

i de minfta Lifmodrens pulsådror. §. 7. in-

nehåller Prognofis. $. 8* Curen, fom lampas

ril följande 4 Indicationer, neml. j)at hdfva

blodfullheten, 2)at åka eller upvdcka aBion i

Lifmodrens Kdril^hdjva fpafmen i de min->

Jla pulsddrornt och 4) borijkajfa onaturlige

hinder hos atreta. Det fårjla fker med tjänlig

di#t, åderlåtning på foten,* Iglar på vulva och
Jjndriga laxantia. Andra indic. fom år i fyn-

nerhet låmpelig emot Am. Emanf. upfylle*

genom födande diaet och tonica, fåfom mått-

lig kroppsrörelfe , kalla bad, Kina och Stål-

medel; åfven ock med fkarpa purgantia, få-

fom aloés, retande Clyftirer och varma fo-

mentationer på underlifvet, froftering på ne-

dra extremiteterne, compresfion på arteriae i-

liacae, emmenagoga och ele&rieiteten. Bland
Emmenag. berömmes R. Helleb. nigr., hvar-

med Prasfes botat 2:ne« Rubia tintf. och Sa-

bina åro ofåkre. Eleäricité förft med gniftor,

applicerade på lånderne, under hfvtt och re-

gio pubis år et det kraftigare medel at re-

ta vafa uteri til atfion. Enligt Pechlin och
Gregory tror Förf. at Coitus botar amenorr-

hcea. Mot Am. Suppr. pasfa medel, fom hö*

ra til tredje Indic. eller Antifpafmodica e, g.

åogbad, asfa fcet. invårtes och i clyftir, hyo-

fcyamus, opium, mercurialia och en &\ af

U 3 nyfi.
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^vfsnamrie ftimulantia. Sluteligen påminner
FM. at desle. medel åro kraftigafl , når de

våndas kort före reningstiden ellerhosdem
i hafva tydelige nifus hasmorrhagicos, famt

at man bör gä från de lindrigare fil ftarkare

medel. Mot Arn. DiffTc. recommenderas
Fotbad, Angbad och Opium.

*. De GaJIritide, af Joh. C. Walden-
ström Go'hob. pro grado 18 P I §• i an-

ta^es Cullens definition och indelning af Ga-
Aritis, fom i fynnerhet (kiljer (ig från de an-

dfa Nofologers dåruti, af han håller Febren
för fyphodes, eller lika med den i typhus och

antar 2 ipecies* neml. Phlegmonodea och E-

rytherratica. Förf. anfer med HoffmAjv Ma-
gens inflammation icke fårdeles rar (dock
torde detta egenteligen kunna fågas om den

fymptomatifka eller rosartade). §. 3. befkrif-

vtr fjukdomens vanliga förhållande, famt an-

mårl er, at den år förenad med en ftorre

fvaghet i alla kroppens funktioner , ån andra

inflammationer. §. 3. vifar, at hvarken kråk-

ning, hicka eller pyrexia typhodes kunna an»

fes för figna pathognomica, utan blött bränn-

hettan och verken $ epigafirium
9

hvilken Skes

<*f tngefla jufl i det ögonblick de nedkemmo i

Afagéhi Ha> låres åfven huru Gaftritis /kall

s Uhn Diaphragmitis, Entheritisoch He-
rfe. J §. 5. förklaras orfaken til pyrexia

o')es, fom år Magens många nerver från

paret osk defs fympathie med alla kröps-

de*
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delar och i fynoerhet med hjjérraf* § 6 be-

/krifver fjukdomeris utgångar och P^ognolis.

(Magens fcirrhofiteter torde dock oftaft vara

följder af en chronifk inflammation i denfarn-

rna). Emot Junkers pågående, at Gaftritis

år mindje farlig, ån inflammation i andra vi-

fcera, för Magens krållande rörelfe, bvaraf

inflammation fkulle låttare fördelas, gör Förf.

råtteb den invändning, at denna motus fna-

rare tycks göra Gaftritis farligare, emedan
denna fjukdom plågar förvårras af den ringa-

{te retning. §. 8. upraknas Caufae Exit. til

Gaftritis. §. g. innehåller euren, hvilktn i

fynnerhet beftår i ymnige åderlåtningar , hvar-

jfrån den klena pulfen icke bör affkråcka

ofs, emedan Bång med framgång gjort 14
åderlåtningar och i en Engelfk Journal om-
talas en, fom blifvit botad genom det man
aftappat 116 unce Blod. Iglar, koppning,
Spanfk fluga och clyftirer böra icke heller

förfummas. Sedan inflammationen år håfver*

och kråkning, vårk, med ftere Tymptomer
komma (Kåftals och åro krampaktige, kan o*

pium med nytta användas i Clyftir,

FårIok til en Svenjk Flora, eller Af*

handling om Sven/ka Våxternes kan-

U 4 ne*
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netecken och nytta • af Sam* LiLtyE*
blad. Vpfala J7$2 y 8:0.

Detta år ^genteligen en Sven/k öfver*

fattning af framledne Arch. och Ridd. Lin-

liés Flora Svecica, reducerad efter nyare Bo-

taniike grunder från 24 ti! 16 Clasfer. Häri-

genom få Landtmån en god uplysning i våx«

t-rnes kännetecken och någon anvisning hvar-

til de tjäna , få väl i hushållning fom Läke-

dom; jag ville dock önfka at någon erfaren

Likare genomfedt åea fenare anvisningen,

få at det kunnat undvikas at inleda de o-

kunnige til förtroende i fjukdomar får kraft-

J6fe medel och til mifsvisning om de tilför-

litelipafte; dock detta kan fkevid en ny up-

laga- Qfverfåttaren förtjänar dårtil upmuntran.

Vetenjkaps • Handlingar for Läkare och

Faltjkäter, utgifne af Sven Hedin.
M. D Asfesfor, m. m. Forfla To»

men, fSrJla Häftet Stockholm 17939
8:vo.

Detta år början ti! en nyttig handled-

ning för ungdomen i Ukare-vågen, fom man
må ön(ka at Author förmår fullfölja. Haa
har dåitil. utom egen erfarenhet, hjelpreda

ge-
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genom K, Collegii Medici vackra Bibiiothek

Jom nu år under hans fpeciella infeende»

Detta Håfte innefattar följande Afhand*

lingar: Utdrag af Hr. Ramels obfervationer

öfver en Angioa Epidemica. — Anmärkning

öfver Skarlakans- Febren, af S. Hedin. —
Anmärkning öfver Pemphigus (en ovanlig Ut-

flags-fjukdom) af Dichson.— Obfervation til

den förutgående, af Miroglio. — Beytrag

zur kentnifs des Pemphigus von Wichman.
— Tillåggning af S. Hedin* — Afnandling

om Opium af Wirtenson. — Anevrifma fpu-

rium, af Maunoir. — Anmärkningar öfver

Sjöfolks fjukdomar af Blane* — Värkan af

Clematis Vitalba i Skabb, af Waton. —

i

Memoires of the Litterary and Philolophical

Society of Manchefter, Vol* III. — Verfuch

ciner Algemeiner Gefchichte dos keichhu-

ftens, von Danz, M, D. — Praflifche Ab-
bandlungen iiber dem Polnifchen Haarzopfe

von Mustallir, M. D. — Praslecliones Ana*

tomicse, Feod. Leber^ — Disfertatio de corf.

Ulmi Camp. Natura &c. J. C. Baumgarten,
M» D. — Archive fur die gefchicte der

Artzneikiinfte von Wittner. — Korta un*

derråttelfer hörande (il Lårdoms-Hiftorien. —
Stats- Rådet och Riddaren Rönnows B>ogra«

phie i fammandrag, hvilkens vil graverade

Portrait åfven pryder detta Håfte, och med
hvilken prydnad af Svenne Likare , detta Ar-

bite framgent åfven kommer at Jyfa*

U 5 Man
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Man fet af denna korta upgift, huru Jäv

rorikt for vår upvåxande ungdom detta lårda

Arbete år och ånnu mer i framtiden kan
blifva. Det år min och fåkert flere Med-
borgares önfaan at omftåndigheterne må gyn-
aa fortgången daraf.

Vetenfkaps - Handlingar for Läkare och

Fä/tjkärer, nr. m. af S. Hedin 3 an-

dra Häftet, St. 1793.

Få månader efter förfta Häftets utgifvan-

de, får Låkare-Allmånheten fågna fig af den-

na Fortfåttning, fom, jämte Hr* Arch. och
Riddaren B^cks val graverade Portrait, ehu-

ru det foreftaller honom i defs 5o:de år, fom
nu upnådt en lycklig ålder af fulla 80, in-

nehåller följande Afhandlingar: Sqvirrofiteter

(månne ej rättare Schirrofueter) och famman-
dragningar uti inteftinum reclum, recenfion.

— Btråttelfe om Tetanus esfentialis, rec.

— Värkan af Vitriolum romanum i Vattufot,

rec» — Obfervation til den föregående, af

S. Hedin. >-r Utdrag ur Medicinfka Tidnin-
garne om Anguftura - Barken

i
af Hedin. —

En ny Veneri/k fjukdom, rec. — En remit-

tent Feber med gangren, rec. — En nåftan

dylik håndelfe, af Hedin. — Et kälf Climats

värkan på Landt-ikjörbjugg, rec. — Fal/k

Gros-
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Grosfesfe obferverad, rec. — En dylik ob-

servation recenferad. — Recenfion frän Do*
<ftor Tengmalm af Doclor Maij Pulmonary

Confumtions, tr. 1792 i London. — Tal om
Muikelrörelfen af Dr* Blane, rec. >— Le?

Medecin Accoucheur, rec. (Denne Bok får-*

tjänte ovederfågeligen at på Svenlka urgifvas

til utrotande af många /kadeliga fårdomar och

fjå/k, red.) — Ma/kar, fundne i Menni(ko-

kroppen, af Arv. H. Florman, M* D. och

Profetior vid Carolinika Academien. — Kor-

ta Biographier hårande til Lårdoms-Hiftorien.

Utgifvaren gör (ig fåledes berömlig flit

at famla nyttiga åmnen til ungdomens under*

visning. — Jag förnyar min önfkan, at Sven-

ika Läkare må underftöda och upmuntra e«

få nyttig och hedrande gärning»

En hederlig Man Pr. L. M.,innemot 70 år,

fom mycket ål/kade enfamhetocb ftillafittande,

famt fysfelfatte fig med at underfökaoch pröf-

va Glas-tilvårknings-Materialier, fjuknade af

en envis hofta, fom var torr och garna flöts

med kråkning, hvartil fmåningom kom en

Feber, fom tyckfes intermittera, men var

ganfka lindrfg. Emot desfa plågor brukr? rar*

Jånge ing n ting, omfider anfåg han Öet fö*

Ftosfa och tog Kina Decoft, men fympfo*

mer.
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merne togo fnarare til ån af, matluften för-

lorades och krafterne$ omfider bruktes lindri-

ga afförande i anfeende til Aphtbae fom bör-

jade vifa tig
,

jåmte Extra&ura Taraxaci,

famt bå/k Decocfr. af Trifolium Aqvaticuro,

med några expedorantia afKermes Mineralej

Urinen var nu mörkbrun och varierade ibland

häftigt til vatten-blek 5 hoftan cnvifades och

flutades ofta med kråkningar; omfider hofta*

de han up Var (Pus) i ringa myckenhet och

höll up därmed i 2 a 3 dagar, med lindring

i boftan, hvarefter hoftan åter blef ftrångare,

och dår,på följde å nyo vahr-uphoftning och
lindring i boftan. På det fåttet brufto unge-

färligen 6 til g vomicae. Det uphoftade va*

ret var af vanlig be/kaftenhet til fårgen, men
lukten var få ftrång af hvitlåk at den var be-

fvårlig både för Patienten ' och närvarande.

Under hoftans ftrånghet hade han mycken
lifa af Oleum Camphoratum infmord vid mag-
irun med varmt dåröfver. Efter desfe ut-

brott ftannade den envifa hoftan och Patien-

ten gaf hopp om bättring* Man låt honom
dricka Seltfer-vatten med Mjölk fom beha-

gade 5 men matluften ville på intet fått åter-

komma, och når han ibland feck någon be-

nägenhet til mat, behöll han den icke jång«

utan kräktes up honom, få at krafterne fmå-

jningorn aftogo^ utan feber och med full fans-

ning, anda til de 2 fifta dagarne, uthärdade

han ännu ? veckor och dog aldeles utmärg-

lad,
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lad, förmodeligen af hårdheter i underlifvef,

fom nekade all nutrition*

Utdrag af Prov. Mediet i Nyköping*,

Asfesjoren Dr. Nils Apelbaums
Embets-Beråttclfe.

Under det fifta Kriget i Finland upkom-
mo hår i Nyköpings Lån och Konungadöm-
met de måft fmittofamma och dödande Fe-

brar, fom någonlin hår på orten varir gång-

bara, befynnerligen i min tjånftetid. De up«

kommo genom Troppar af alla ilag, famt

genom dem kringfpriddes i alla Byar å^r de

inqvarterades: marcherne voro knapt pasferada

förr ån fom Sjukdomen anfatte Folket, fora

gifvit dem husrum, mat och /kötfel. I bör-

jan, fom altid Iker af Allmoge, gålde inga

föreftåJIningar om varfamhet och förfigtighet,

men fedan de til all olycka måtte finna fan-

ningen af en fpådom, fom jag gjorde et Ii*

tet hushåll, hvilket nåilan förmårit trotfade

alla föreftåJIningar, blefvo defs Grannar, ja

åfven Förfamlingar däromkring, af exemplet

för/kråckte, varfamme, lydige, til och med
lackfamme når de fingo råd och föreiknft.

Håndelfen år utmårkt bedröfvelig och denna:

£o Bondf vid Jåders Gåftgifvaregård berätta^

dt
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de för mig , at hans Huftru både fjaknat om
morgonen ledan Krigsfolket bortfarit, jag la-

de honom hvad han borde göra, famt gaf

honom anvisning til fin omtånkfamma Kyrko-
herde, fom , efter ordination för Förlam lin-

gens rakning uttagit Medicamenter, at hamra
et Kråk-Pulfver, famt underrättade honom om
Medicamenternes bruk, fnygghet, rökning och

väderväxling i Stugan, m. m. Men han låt

mig förftå, at fådant vore uptog och onödig-

heter, fom i fig fjelf gjorde ingen t ng. Tret-
ton dygn därefter kom jag at pasfera fammst

Gåftgifvaregård, då Folket berättade at ej al-

Jen-ft Huftrun, utan Bonden, :>:ne Barn och

en Piga voro aflidne, kort fa gt 'hela hufet var

utdödt. Denna håndelfe gjorde, at Folket

däromkring bad om hjeip ochföreflkrift, lyd-

de råd och nyttjade medlen med den lyck-

liga följd, at dödligheten minfkades ögon-

/kenligen, fjukdomen mildrades och omfider

flillades.

Yra och mattighet åtföljde denna Feber

i aldrahögfta grad- Den förra lindrades, ja

ofta uphörde, når hufvudet tvättades med
kalt vatten. Jag för min del fann dock ofta

rådeligaft, at förut låta de fjuke nyttja fot-

bad af varmt vatten och Ättika, famt fedan

låta dem tvättas med kalt vatten och Ättika

öfver hufvud och hals, detta fkedde 2 a 3

gångor om dagen. Mattigheten lindrades ge-

oöm Vinofa. Når man kunde få Vin och

de
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de mera förmögne af Allmogen kunde be-

qvåmas at förfkaffa lig det, blefvo de mycket

förr reftituerade, och de medel, (om efter

konftens reglor förordnades, gjorde altid fna-

rare och bettre värkan, Omlider, fedan Fol-

ket fant nyttan af åfvannåmde bad och bra-

ket af vin, mante de (ig fjelfve at vårkftålla

och nyttja dem, då fjukdomen angrep fiere

och fyntes vilja utfprida lig.

För fattigare Folk nyttjade jag rent godt

Brånnevin blandat med Ättika och vatten,

famt Honing elier Socker i en proportion,

fom jag framdeles får upgifva, når jag hin-

ner i ordning flålla mina obiervanoner både

om fjukdomen och medlen, famt de anftal-

ter, hvilka kunde tyckas vara fjånligaft at i

akttaga, få vid inqvarteringar, fom durch-

marcher.

Nu måfte jag afiåmna til Kongl. Colle-

gium en oangenåmare beråttelfe om en annan

följd efter fifta Kriget. Den Vener i/ka Smit-

tan har efter Krigs- folkets hemkomft få ut-

bredt fig, at nåftan hvar Socken år af denfam-

ma angrepen, befynnerligen har jag på Lands-

höfdinge - Embetets ordres gjordt en refa til

ltora Vingåker, dar uti 9 flora Byar, Folket

til et antal af 4<? eller 50 voro fmittade af

den Veneriflka fjukdomen i åtfkillige grader.

I Förfamlingar ^däromkring, har jag funnit

många i famma belägenhet och i Julita Soc-

kta åro några och trettio. 1 Vingåker år val

den
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den anftalt fogad, at desfe fjuklingar komma
at fammandragas på et flålie enar curen konru

mer at företaga*. Men flere göromål i Lå-

net göra, at jag ej medhinner fköta alt får

det närvarande, utan underftåiler Kgl. Colle-

gii uplyfte ompröfvande, om icke någon Me-
dicus kunde til biträde fårordnas , fom (kötte

åtminftone några Fårfamlingar i denna för

land och generation få farliga fmitra. Som-
martiden år den beqvåmligafte för denna cu-

ren befynnerligen hår på Landet* Det år be-

dröfveligt nog, at denna fjukdom bryter of-

ta up igen, ledan de kommit ifrån Lazaret-

terne och vårkeligen dår undergått en rått

firång Cur* I Bettna Socken hafva 21 Per-

foner varit fmittade, fom jag genom mitt

Memorial til Kongi* Collegium haft åran förr

beråtraj desfe åro nu rnåftadeles fnart refti«

tuerade.

Utdrag af Prov. Mediet i Björneborg

^

Asfesforen Dn Björnlunds Em*
bets-Berätte/fe.

Skarlakans-Feber, fom Höften förut be«

gynt vifa (ig omkring Björneborgs Stad och

vid början af November månad yppades i

Staden
; började nu mer och mer aftaga $

famt
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nåflan uphörde vid månadens fluf. Hos nå*

gre blef den dödande , då fvullnad 1 krop-

pen efteråt tiikom, hvilken dock ibland hjelp*

tes igenom bruket af Cremor Tartari, Rha-
barber, Scillitica, Entrås-Decocl: och krop-

pens frottering. Får denne Sjukdom, nu

mindre utbredd ån förra gången, för flere år

fedan, meddeftes råd vid defs inkomft, af

Predikoftolen. Barnens hållande innom hus,

efter utflagets öfvergång, på en liten tid,

logs ej få i akt, hvarigenom fvullnad ibland

åkom. KörteMvulJnad under hakan hos en
,

angripen af famma fjukdom, gick til abfcesfe

och med långvarigt lår därefter ,fom åndteli*

gen blef låkt.

Til Seckyke Socken, 6 mil härifrån,

företogs refajpbörjan af Februarii månad,
för befigtning af en död kropp, nemligen en

ung Drång, hvilken, efter öfverlaftande med
Bränvin och dårpå tilkommen köld och för-

kylning, fants död liggande på en Is en half

mil ifrån defs hemvift, Denne, då han om
aftonen /kulle gå hem, hade, öfverlaftad nyfs

förut, af 7 fupar Brännvins å rad tagande,

ej få haft förmåga at gå, ut3n blifvit liggan-

de på Ifen, dåreft, han efterfökt, efter nå*

gra dagar träffades död. Et par fupar farn-

ma dag förut tagne, hade ökat måttet af

Brånvinet, utom ej ftor förtäring af annat

den dagen. Vid Obduction funnos bågga
Hjarnkamrarne laterales, fulle med blod, myc
X/B.N:oax, X kto
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fcen ufgufen blod å botfen af hufvud&ålen,

åfven ä lilla Hjåman inoorn defs tentorium,

famt vid Medulfs oblongataj utgång ur huf-

vud/kålen, nog blod, utom blodftockning och

utådring, jämte inflammation, i andra innan-

rnåten. Mage och tarmar voro inflammera-

de. Contenta i magen, ef grönaktigt vatten

med några halffmåite brödfmulor , medförde

en ftinkande lukt, dock at ej Brånvins, vift

kunde igenkännas. Magens Tunica Villofa

gick lått utaf på åtilcilliga ftållen. Lungorna

och fråmre bjert-kammaren voro fyllde med
blod. Defs död anfägs för en åkommen A-
poplexia Sanguinea, af föregångit omåtteligit

Brånvins fcpande, med filkommen köld dår-

uppå, fem förordfakat bSodrörens urfpånning

och briilning, med utådring i fcjernan, jåmte

inflammarjon, blod-ftcckning och ut-ådring i

en del andra innanmåten» Denne Drång var

en Yngling af 16 år, förut tilgifven Brånvins-

fupande.

Et mördat Barn ifrån Landet, befigtiga-

des. Hos detta fom var fullgångit och fro-

digt, var nafleftrången obunden och afrifven,

til 4 tum ifrån naflen, famt moderkakan bor*

ta. An/Igtet hade en blodröd fårg, jåmte

rådnad å hufvudfvården, hvars inre fida var

fiycktetals röd och blodig, famt med fvarta

flackar tecknad. Pencranium var röd dock

hjässbenen et ftycke fvartaktige. Hufvud-

fkålsbenen röde utan och innan» Tungan var

ut-
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ntfträckt ptom kåftarne och mur.nen fvartblå

med någon fragge dårå. Hjernans fubftantia

corticalis röd och blodig, famt rr.edullaris

hår och dar. Uti Hjernans bagge kamrar/

Jateral: fans blod. Tentorium Cerebelli ha-

de (vart färg. N>jg fvart blod förekom å

botten af Hufvudfkaien och vid Medullae ob*

Jongata utgång dårur. Halfen var b yfargad

dock ej törrånkr. Uti Bröftcavifeten var blo-

digt varten och lungorne pöfte af fkumman-
de råd blod. Dtsfe , få hela fom fönderde-

lade, lagde uti et kåril med tilråckeligit var-

ten uti, fiåfo äfvanpå vattnet och höllo lig

dar befUndigt. I högra hjertkammaren, An*
rerior, innehöll^ blod, åfven lorn någon ut*

gnten blod i Buk-caviteten. Meconium var

qvar. Af detta fans, at detfa Barn, af et

frifkt och frodigt uffeende, famt fullgångit,

med lif hade framkommit och fullkomligen

iefpirerat, enligt Lungeprofvet. Någon led»

vridning i halskoforne hade ej förmårkts, el-

ler förblödning ur naflefträngen, hälft blod-

kårilen funnits nog fulle och ej tömde af

Llod. At detta på väldfamt iått omkommit
fyntes, men på hvad fått, kunde ej utredas,

om ej igenom förfökbåde med klämning och
qvåfning, i anledning af åt/killiga tecken.

I April månad /kedde obduclion å en
död Soldats kropp, 10 mil härifrån, fom
troddes omkommit af öfverflödigt BränviflS

fupande, men hvaraf ej flört blifvit förtärt,

X 3 ac
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at dåden egenteligen famma kunde tiffkrif*

vas. Under utgående ur en annans Gåd,
hade han under et fall, ftött hufvudet hårdfc

emot en Port-ftolpe, dä han efter en timma
fanns död liggande på ftållet. Extravalerad

blod fans innom hufvudfkålen och under ItU

Ja hjernan, famt vid Meduilas oblongafae ut-

gång ur hufvudfkålen, flockad blod i Lun-
gorna, i hjertat utgjuten blod, med mera,

hvaraf anfågs, at Brånvinet kunde gifvit tiU

fålle til fnarare åvårkan af contufion, förme-

delft mera blods-förfåds updrifvande til huf-

vudet och til åderbriftning och utådring al

contufion därpå, men at döden egenteligen af

contufion och fom lämnat mårke å hufvudet

utvåites, bårrört.

En hade i arghet på en annan bitit tvårt

af ena tummen inemot naglens flut, å den

tredje Phalanx, tilika med Nageln, fom jag

fick at foöta* Mycket blod hade afrunnit

lörut, fom dock nu var måft ftillat. Tum-
men med Naglen vaxte til federmera under

fårets fkötande, fom dock blifvit något kor-

tare ån förut.

Vu
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Utdrag af Prov. Medici i Umeå Doft.

NÅzéNS Embets-Beråttelfe.

Jag får åran anföra en Cafut Paraple*

gi<e per/ett*, forn nära inMmmer med bvad

Prof, Ludvig fordom be/krifvit: Bonden Jan
Andeksson, ifrån Wafterhiflke By uti Umeå
Lands-förfamling, nedfall , under byggnadsar-

bete har i Staden, ifrån en ftallning , om 4
alnars högd ifrån jorden. Vid nedfarten kora

den ena foten at håfta emot et brå de, få at

han (om morgonen) föll framftupa fnedt med
vånftra axeln emot en ftickbög och blef orör-

lig liggande. Han uptogs genaft, infördes i

et rum och lades i fången. Som han ågde

full fansning , kunde tala och emottaga en

ftyrkodrick och ej vidare klagade öfver nå-

got ondt, anlags en åderlåtning på armen va-

ja tiiråckeJtg at förekomma vidare följder,

hvarpå ban lämnades at hvila, men då man
förnam, at hela kroppen nedom axlarna var

kånilolös och omöjeligt at fjelfkraft fatta min-

fta lem i rörelfe, blef jag om aftonen efter-

/kickad. Jag fann den fjuke vid fullkomlig

fansning, fjelf omftandeligen beratta handel-

fen och dylikt mera, utan at klaga öfver an-

nan olågenhet , ån kroppens förlamande. Se-

dan kroppen var afpasfad i tjånligt låge, öf-

verfor jag noga hufvudet med fingrarna, för

at årfara om någon Ikrubbning eller hol be*

funnos* med tilfågelfe, at han^Vii denna öf-

X 3 ver-
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verfart fluille gifva tilkånna om någon åmhet
ä något ftålJe fårmårktes, men hårfil var in-

tet tecken. Vid halfens och axlens under-

fåkning om någon iedvndning eller benbrott

förefallit, forn egenfeligen kunde förmodas,

fårmårktes ingen rubning, utan någon årnhet

bakpå hallen vid den 4*.de verfebra colii,

dock utan utbojning eiier mårkehg fvulnad.

Hufvudfrts rårelie var ej generad, pulfen lång-

fem och låg, och åen aftappade bloden fyn.

tes tjock och mörk med hinna* Frofteringar

anftåltes med Ylleklutar, doppade i en bland*

ning af Spir lavend. co»np. med något Alka-

Ji Vol. Caufticum, Tillika gafs honom häraf

något invårfes, jåmte diluentia och et Laxer-

medeL Åfvanpå hufvudet och nedantåre ap-

plicerades is och kalt vatten , fom tycktes

vilja fortaga den åcfcel, fom begynte vila dg»

Ingen fvimning eller fåmnakrighet infann fig.

Jag fårefkref et ftort Veficatorium at låggas

bakpå hslfen , omkring ået åmande ftållet,

fom dock ånnu ingen fvullnad utvifade. Han
längtade och envifades at fåras hem, fom
var vid pafs ~ mil ifrån Staden, ehuru man
fåkte åfvertala honom ifrån denna fårefats.

Det /kulle dock fke och dagen dårpå und-

fick jag den bedröfveliga underråtteifen , at

han blifvit dåd under full fansning, fedan et

emphyfema upifrån halfen intagit de ofrige

uedra kropsdelarne. Jag fåkte erhålla tilftånd

at efter dåden igenom obdutfion blifva får-

vis*
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visfad, antingen loxation eller fratfure pä bal-

Irn varit egenteliga ordfaken til denna totala

förlamning, men förgåfves.

Nytt Medel emot Brånnjkador (*).

David Cjleghorn, Bryggare i Edinburgh,

bar uti 3:ne Bref til John Hunter befkr fvit

en method han långe och med ftörfta fram-

gång fölgt, at curera Brann -(kådor. Förda

Brefvet år daterat Edinburgh den { Augufti

I79l* — Oet förfta och kraftigafte medlet

han vid fådane åkommor nyttjar år Vin-åtic-

ka. Han väljer i fynnerhet den båfta, af

godt hvitt Vin 5 men förfakrar för öfrigt, at

all Åticka , endaft den år (ur nog, vill tjåna,

likväl med förbehåll, at ingen mineral fyra

år inblandad. Åro ringer, hand eller främre

delen af armen brände, behöfver man en-

daft doppa ned delen uti et kår il futit med
Åticka och hålla den få långe tils fvedan och

värken gått öfvex, Fordom giorde han åzt

åfven med fötter, men fant, at genom per-

penriiculaira ftållningen benen voro benägnare

at fvullna och inflammeras, hvarföre han na

låter patienten ligga. År någon del af krop-

pen brand, där man ej kommer åt, at på
X 4 nåm-

— * "
'

" " ii i » 1

(*) Reccnferat utur andra Toraen ar Medical Fa&s and
Obfcryations 5 af P, (J, Tengmalm,
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nåmde fått nedfånka, fylies et kåril med Å-
ticka, linne- lappar blötas dåruti och låggas

helt våta öfver fkadan. Desfe lappar måfte

beftåndigt vara våta och ofta ombytas. De-
Jen bör likfom bada i Åticka. Man uptager

med et underfatt kåril den afrinnande Åtic-

kan, fom åter nyrtjas. Skulle genom detta

ftåndiga /tafkande Åtickan blifva (vagare, ta-

ges ny. År /Kådan betydande, får man ofta

i flere timmar å rad med baddningen oafbru-

tit fortfara. Så kylande och behageljgt detta

medel år för de fjuke, få häftigt åierkomma
plågorna om man för fnart uphör därmed. Ar
/kådan fuperficiel, det år utan excoriation,

endafl med he*-a, vårfc, inflammation och få

brånnblåfor, åro til det ondas håfvande des-

fe baddningar enfamne tilråckeliga. De fela

aldrig, at gifva Jifa och efter 2 a 3 timmar,

ofta förr, mår Patienten val. Det händer of-

ta, at plågorna återkomma, då en ijy bädd*

ning måfte anftållas och kan/ke flere gånger

fårnyas. I alla fall år båft, at i början yrr>

nogt och längre fortfara. Vid fvårare /kådor,

dar excoriationer, bJåfor ochfårnader upkom*
ma , bör med Åtickan få långe bäddas tiis het-

tan och varken förgå, fom fiker innom 2-8
timmar, fåren betackas fedan med iinneklu*

tar doppade i Åtickan, fom ombytas få ofta

de blifva torra eller hettan å nyo infinner lig.

Vid de vårfta (kådor, Author fedt, har aitid

varken fnart efter, f#dan man begynt med
feadd*



baddningen blifvit mildrad och efter loaia
timmars fortfarande har patienten merendels

fådt en god fömn» Når varken och hettan

lagt lig, har Author af erfarenheten lårt , at

med baddningen uphöra , i vidrigt faJI blifva

fåren för fmårtande. De förbindas, och en-

daft kring kanterna kan man fortfara med
baddningen. På fåren låggas grötar af Hve-

tebröd, kokadt i Mjölk, med lifet god Ol-

ja eller får/kt Smör uti. Gröten lågges orne-

delbarligen öfver fåret. Förfta förbandet får

ligga på 6 - 8 timar, därefter fltafves Krita

öfver fåren til den mångd, at al! fugfigheten

upfupes och de blifva torra, Gröten förnyas

och förbindningen fker morgon och afton

med Krita och Gröt tils fåren åro låkte. Det

gifves håndelfer, dar Gröten ej ftåndigt kan

baras; i ty fall betackas fåren om dagen med
Ungventum Album och om natten pålägges

G.oten. Skulle man tycka, at Gröten rela-

cberar fåren för mycket, brukas ock falfvan.

Dår Brånn-blåfor åro, klippas de up, fedan

baddningen med Åticka föregådt och beftrös

med Krita. Alt /kinnet, fom tofsnat, bort-

tages: detta låter merendels andra eller 3:dje

dagen vårklrålla fig. Vid ^jupa excoriationer

och fårnader, måfte nödvändigt fvedan vara

fvår då Åtjckan förii appliceras, men ger fig

fnart, fedan man en ftund fortfarit. Åro få*

ren få retliga, at de ej kunna fördraga Åric-

kan, betackas de med falfvan och med bädd*

X 5 oin-
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ningen fortfares, hvarefrer falfvan borttages,

Krita påikafves och Grötar påläggas. Vid fvå-

ra /kådor, i fynnerhet om väderleken år kall,

plågar Aurhor varma Åtickan; han har fun-

nit, at otn den appliceras kall, upvåcker den
rysningar och fkålfningar hos patienten. Det-
ta fårgeck likväl få fnart han låt honom fat-

ta förtren uti varmt vatten och gaf någoo
lindrigt fpiritueufe dryck.

Uti andra Brefvet af den 3:dje 0#ober
gör Herr Clfghokn några tillåggningar. Han
anmärker förft, at fvåra Brånnfkador i aniig-

tet åro lättare curerade, ån på andra flållen

af kroppen: at han jnnu aldrig varit nödfa-

kad at nyttja Krita och Gröt på dem, utan

at Åtickan gjordt tiJfyiJeft, utan at dårföre

Jåmna djupa årr eller /korsfpr. Likväl tror

lian, ar, dår /kådan gått djupt inn eller man
i bårjan underlåtit Åtickans bruk, kan Krita

och Saifvan vara tjånliga. xHan anför 3 Ca-

fus af fvåra Brånnikador i anfigtet, fom b!if-

vit antingen genom flitigt bruk af bara Å-

fickan, eller en Salfva al' Linolja och Kalk-

vatten curerade, utan at låmna minfta årr ef-

ter i)g. Af den goda vårkan nåmde Salfva

vifat vid brånn/kador i anftgtet , ville Author

förföka den på andra ftålien af kroppen, men
fant, at den ingalunda var få kraftig, fom
Grötar och Kritan. Dår fåren åro rå och re-

lacherade tjånar likväl, at beftryka dem med
falfvan innan Kritan på/kafves. Som många

Me-
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Medici praefererade den förre Authors merhod,

var han angelägen, at underföka hvilken fkul-

Je v:ira förmånligare. En Bryggare -dräng,

hvars rygg och bagge ben blifv/t /kallade af

het Vört, hade uti 9 dygn nyttjat ialfvan aé

Linolja och Ralkvatten. Långt ifrån at bät-

tras hade det onda dageligen blifvit vårre»

Då Author förft fåg honom, var fkinnet flått

af benen från knl ned til tårna: på flere

fiållen voro djupa får, (om gåfvo et tunnt

vahr. Veka ryggen ned til fatet var excori*

erad: pulfen fvag och fnåll. Krita fkafdes

öfver ahfammans och dåröfver lades Grötar j

Åtickan vågade han ej ftrast nyttja, emedan
(åren voro få retliga. Sårnaden å ryggen var

få mycket farligare, fom patienten ej kunde

ligga på någon tida. Den bäddades med A*
ticka, fom val förft ökade fvedan, men ef*

ter en ftunds bruk kunde den vål fördragas.

— Efter en | timmes bäddande påfkafdes

Krita och betåcktes med Ungventum Album.

Dagen efter bäddades åfven benen med Å-
ticka. Genom et flitigt bruk af Åtickan,

hvarmed fåren före förbandet f a 6 minuter

bäddades, Kritan, Grötar och Ungventum
Album, hänt han få långt, at patienten in-

npm 2^ dygn, från den dagen han förft fég

honom, var fullkomligt låkf. Dr. Hay i E-
dinburgh, fom då och då befökte patienten,

förundrade lig, at vår Author med få fimpla

medel kunnat 2 ryggen förekomma en mor-
tio
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tification, fora i dylika fall få lätt infinner fig.

Hr. Cleghorn år likval öfvertygad, at om
Åtickan ftraxt i brjan blifvit nyttjad, hade
det onda på långt når ej blifvit få fvårt. —
I 17 år har han fölgdt denna method och
hulptf flere patienter, iom varit vårre ån den-

na. Han har botat brånnfår af fmålra metal-

ler, rödhett jårn, kohl, krut, oflackt kalk,

brinnande fpiritus och andra kokande åmnen.

Et Barn följ bak långes uti en kokande
Gryta, brände Anus, Scrotum och närliggan-

de delar , men bief på et furprenant liit cu-

rerat med bara Åucka.
På en Smed bief vånftra ögat fvårligen

bråndt genom en flaga af et eldrödt jårnftyc*

ke. Vin-åticka utfpådd med hålffen vatten,

dröps i ögat och utanpå bäddades ymnogt
med Åticka 5 han bief utan» fvårare fåigder

fullkomligen curefad.

Author kan vål ej förklara huru hans

medel värka, men förfåkrar, at då de nyt-

tjas i tid, förekommes altid fuppuratlon i lin-

driga- e cafus och.at åsn i fvårare blir obe-

tydlig eller ingen. I djupa brånn/kaaor med
forluft af fubftancen, dår fuppuration ej kun-

nat undvikas, har den varit förundrans-vårdt

liten emot hvad den plägar vara vid fådane

fårnader. — Nytt fkinn begynner ofta på an-

dra dagen formera fig kring kanterna på få-

ren, åfven de elakare och granulerat kött

upflijuter från botten. — Han gör vidare den

an-
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anmärkning, at efter hans medel aldrig blif-

vit d.upa årr eller fnörpningar, utan at fåren

fyllts til famma högd med huden, blifvit flå*

ta och endaft fått et tunnare fkino.

Hvad dieten angår, tillåser han fina pa-

tienter, at åta fårfltt kött och hindrar dem ej

eller, at då och
e
då taga et glas Vin, litet

Brånnevin eller Ohl. Som hans appbcation

lindrar hettan, varken, fpånningen och in-

flammation, förtager den ock febern 5 fom den

tillika år af en antifeptifk natur, har han al-

drig varit nödfakad gripa til Kina eller någon

annan invårtes medicine. Uti en enda caius

har åderlåtning varit nödig. Vid förhoppning

ger han ftufvade Sve/kon, eller Korngryns-

loppa med Svelfcon uti, eller låter fatta et

lavement, men ordinerar aldrig Laxermedel.

— Han har, fom redan anmärkt, ftörftajör-

troende til Vinåticka, men nyttjar åfven Ohl-

åticka, en åticka, gjord af Krusbär, Ciderå-

ticka &c men den bör altid vara fnfk och

flickande. — En gång vid et brånniår på (ig

ijelf förfökte han Vitriolfyra vål utfpådd med
vatten, men den ökte plågan och hettan.

Båttre år nyttja Åtickan kall ån varm, når

omftåndigheterna det tillåta. Dår brånnblåfor

åro* öpnas de ej förr, ån Åtickan förut år

nyttjad en tiroe* — Vid flutet af Brefvet på-

minner Author Hr.^UNTER et famtal de haft,

rörandt möjeligheteo, at kunna borttaga gam-
>«L la
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la åVr och flcråmor och lofvar vid annat tiliålle

meddela fina tankar i den vågen.

Det tredje Brefvet, daterat den 4 No*
vember, innehåller desfa hans tankar om mö«
jeligheten, at utplåna och fylla gamla årr,

lamt borttaga eldsmårken och andra medföd-

da flackar på Barn» Han föreflår , at förft läg-

ga en Span/k Fluga öfver ärret eller /kådan,

därpå Fontenelles Plåfter eller någon dragan-

de Salfva tils a-lt år val excorierat och fuppu-

ration begynd, hvarpå fåret /kötes ibm brann*

Ikador med Krita och Grötar. Han år val

ofål*er, om det i alla fall vill flå in, men
tror dock, at det med all fåkerhet kan för-

Jökas, och at det i många håndelfer torde

blifva ganlka nyttigt. På Hunters begäran

har han vidare underfökt ffna fordna patien-

ter och funnit på ingen enda något djupt

årr, utan huden, faft tunnare, vara jåmn och

flår. — Krut bränner ej huden djupt, hvar-

före han funnit mindre fvårighet vid
y

at cu-

rera ikador, förordfakade dåraf, än många
andra*

Be*
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Berättc]fe om de Venerijke Jjukes bo*

tände uti en del af Nyköpings Lån
J 793 > af 30H * Hardtmjn.

Jag får nu i ödmjukhet hafva åran til

Kong). Coltegium inlämna Slut-rapport öfver

min förrättning med de af Allmogen Vene-

n/ka fjuka i Socknarne Juiita, Öfter-Aker,

Våftra Vinåker och Öfter Vinåker uti Söder-

manlands Lån:

Uti Juiita Socken, åro uti Sjukhufet intagne

uti Byn Fall 30
Botten - - - • 3£

Juiita Skolhus 27
Engelbrecl-ftugan - - 8

Uti Öfler-Äker uti Byn A/kö - - 8

Uti Våftra Vinåker vid Kyrkan - - 158
Byn Vift ... 16
Skattbo . • . - ig

Öftra Vinåker, vid Götbol - 51

S:ma 347
Af detta antal hafva fri/ke utgått - 337— .— — förbåttrade 8— — — döda 2

S-ma 347
Trenne ibland detta ftora antai (om jag

anfedt vara måft angripna och befynnerligaft,

får jag i ödmjukhet korteligen beiknfva.

i:mo) Soldaten Stålström
, 33 år garn-

mal, kand» i Våras en ihuk värk förft i Be-

oen,
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nen, Låren, Armarna, Ryggen och (IftiHuf*

vudet, altid var denna plågan vårft om nät-

terna, i flutet af Maji månad började blåfor

flå up efter fom varken kommit, et hett vat-

ten utrann och öpningen fyldes med fvallköjf
?

vid Midfommartiden var hela h2ns kropp fom
et ftycke rådt kött och hade han uti 2:n«

månader ingen ro hvarken natt eller dag.

Den 26 Augufti ankom han til Sjukhufet

då han af 4 perfoner uti et lakan lyftades

ur vagnen, man kunde knapt nalkas honom
för ftank och hade han knapt flkapnad af

menniflka, han fick ockfå i fommars vid mun-
flringen affked fåfom obotelig.

Jag låt föra honom uti et Stall hvareft

han på mycket jåmn Halm blef lagd och
började taga om morgnarne et Mat/ked-b!ad

Mixtura Mercurialis, middagarne 2 dr. China
eftermiddagarne Tinéh thebaica 20 droppar

och aftnarne 4 Piller ex Hydrargyro Corrofi-

vo albo, til dryck ftark Decoft af Ledum
och Korn-gryn , hvaraf draks dageligen en

kanna. Hårmed continuerades en månad
under hvilken tid våfrken uphörde fmåningom
och den elaka flanken , få at jag kunde flyt-

ta honom uti Sjuk-hufet til de andra, dår

uphördes med all annan Medicin utom De-
cocten och i defs flålle fmordes hvar £:dje

afton en extremitet med en Honing af Ungv.
Mcrcurial. § uns Ungv. Hydrarg. comp. 2 u.

med den ånikeiigaöe värkan och fedan han

2;ne
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2:ne gångor öfverfarit hela kroppen med den-

na Salfva , föll lufvorna klastals af.

Med glädje -tårar öfver fin helbregda

kropp, men tigrerade hud, låmnade han Sjuk-

hufet på 9;de veckan til ftor glädje och myc-

ken förundran af alla dem fom hade fedt ho-

nom vid defs ankomft.

Den andra, Flickan Jngri Oisdottbr,

17 år gammal, hade et ut/lag lika med Sol-

datens, men blott på nedre extremiteternej

en vårk hade för 2:ne år fedan börjats i Be-
nen, fom fmåningom ftigit i Låren 5 hon har

dock anda tils i våras kunnat förråtta fmå
hushålls-fyllor 5 fedan tog varken til alt mer,
lå at hon uti Junii månad icke kunde ftödja

på fötterna, varken min/kades fedan utilaget

/kedde. Hon ankom til Sjukhufet den 2g
Aug. Utflaget hade en elak flank, jag måt-
te lägga henne uti et Stall för fig fjelf, men
efter 14 dagars medicinerande på lika fatt

fom Soldaten , flyttades hon på vinden öfver

Sjukhufet, hvareft alla, fom hade Ulcera Si*

philitica eller Scabies, voro inqvarterade; hon
uphörde med all intagning, utan i defs ftaU

Je fmordes med Ungv. Mercurial. § u. och
Ungv. Hydrargyri compof. 2 u., hvilket ha-

de den goda värkan, at hon på 8!de veckan,
frifk låmnade Sjukhufet, och til fots /kynda-
de fig hem, för at med C\t arbete lindra en
gammal och fjukiig Moders nöd och elände*

<XAJ3«N;o22, Y JDeo
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Den tredje, Mannen Per Matsson, ha*

de får 2:ne år fedan fått en qvisila på Glans,

hvilken ökade (ig hvar vecka, oagfadt han
brukade alt hvad man hås honom , han ha»

de åfven varit uti Arboga hos en Fåltfkår,

fått Medicin, nyttjat denfamma, men utan

någon våtkan; i Januarii månad föll Glans
bort, då hans odrågeliga värk min/kades, få-

ret tyktes i början villa lakas , men i Våras

bröt det åter up och fråtte omkring (ig alt

mer och mer, få at af Penis vid defs ankomft
til Sjukhufet d. 28 Aug. ej var mer 'qvar ån

en tum; denna lilla del hade 2:ne Pipfår un*

der, hvarutur urinen gick. Trenne flora gan»

grasnerade får på Ryggen och lånderne ökte

ockfå hans plågor*

FLin började genaft med Mixturen oro

morgnarne , 2 dr. China förmiddagen, 5 Pil-

ler om aftnarna, hvarannan eftermiddag 2%
droppar Tinch Tbebaica» Pade gangrenera*

de fåren lades torr China i början, fedan för»

bänts med Emp. Diapomp. och Mercurial*

aa. Penis förbants med Ungv. Mercurial I u*

Ungv* Uydrargyri comp. 4 u« med den go-

da värkan, at Penis på g:de veckan var läkt

utan pipfår, liggfåren på rygg och länder he-

jade, då han munter och glad låmnade La-

zarettet.

De 8 förbättrade fom utgingo, voro 6
Barn emellan 6 a 11= år, alla med exqftofer

och
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och T.ne Huflrur, på hvilka Skjorbjugg tog

åfverhand.

De 2:ne d6da var et Dibarn om § år

med Exoftofer, hade några månader förut

haft Måsfling, dårpå Kikhofta, nyttjade blott

Syrupus Mercurialis och empl* Mercuriah på
Exoftoferna^ i början tycktes hon bättras, men
fick på 4:de veckan et diarrhé fom på <[:te

Hutade hennes dagar.

Den andra fom dog, var Huflru EvA
Andérsdotter, 2<) år, hade et ftort UIcuS

Siphiliticum på Benet, fom befvårat henne

nu på 3:dje året, famt Chancreufa får i hal-

fen.

Jag var icke närvarande då hon fjukna-

de$ iköterfkan berättade mig at hon gådt ut

på Gården efter at hafva badat, och andra fa-»

de mig i tyfthet at hon hulpit fin Man trö-

fka, jag kom icke dit förr ån på 7:de dyg-

net efter fedan hon fjuknat och fant henne

då in agone mortis 5 hon dog om natten*

De måfta fjuka hade chancreufa får i

halfen, Scabies eller Ulcera Siphilica«

Jag låt alla dem fom hade chancreufa

får i halfen, nyttja ftricaden på halfen, och

markte jag at fåren Jåktes fortare på åettå

fått at nyttja falvan, ån då den fmordes på
lederna*

Man måtte icke af detta flora antal fmit-

tade perfoner tro, at liderligheten drifs ibland

deona beffeedeliga Allmoge på detta ftålle

Y 2 mef
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mer ån pl andra, ty af alla desfa voro ick©

mer ån 10 eller J2 perfoner på fin högd,
forn med fkål kunde mifstånkas hafva ådragit

fig detta onda genom otukt* 19 Flickor uti

Winäker, alla emellan 14 och 18 år, häda
antingen chancreufa lår i halfen eller får uti

mungiporna, hvilfca huro alla från och til

Sjukhufet fit Signum Virginitatis.

Om min möda uti denna fvåra och be*

fvårliga förrättning kan til någon del fvara e-

mot Kongl* Collegii åftundan och förtroende.,

lå år min ön/kan upfyld.

Embets-Beråttclfe of Prov. Med i Hal-

land, Asfesjoren Dr^on,, L. West-
B.ERG.

I Februarii månad föriedif år yppade fig

Flufs-hoftor i och omkring Halmftad, beled*

lagade med PJeuntifke (ting, ofta af en nog

envis art, och fom hos en perfon, oaktad*

en alfvarfam methodus Antiphlogiftica nyttja-

des, förvandlade (ig i en ordentelig Phtifis

pulmonalis, fom Hutades med döden i förle-

den 0#ober« En annan för hvilken åderlåt»

ningar tilråckeligen nyttjades, tillika med blod»

iglar och Span/ka Flugor på fjelfva ftållet,

kunde defs mindre icke blifva qvitt hållet,

bvilket underftundom vilade fig med mycken
våld-
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våldfamher. Denne fjuke var Snnu i flutet af

Maji piågad af håll, torr hofta och någon

andtåppa, då hon något mer ån vanligen rör-

de (ig. Hållets bortovaro en eller annan dag

med hoftans lindring, hvarunder andetåppan

åfven var förfvunnen, och defs återkomft med
de hår nåmde bröftets lidelfer, fyntes tilkån-

na gifva fjukdomens nog Rheumatifka natur.

Den fjuke aftog ait mer och mer i hull och

krafter, och var åfv«n utfått för täta natt-

fvetter. Jag förordnade för honom Selfzer-

vatten, Piller af Alicanter-Tvål och Kyrfvel-

Extract, famt pulver af Sperma ceti och Ker-

mes minerale. Under 3:ne månaders flån-

digt bruk af deffs medel, har den fjuke til

hålfan fullkomligen blifvit återftåld.

Måfslingen gick hår förledne Vår och

Sommar, dödade ingen, men låmnade efter

lig långvariga hotlor och ögon-fluflar, oak-

tadt arlörande medels bruk i råttan tid.

I Julii och Augufti månader gingo Re-
mitterande Febrar, naturae Triteophi». Fe-

bern talte ej åderlåtningar. Emetikers, och

emeticorum laxantium tidiga bruk, vårkade

en få god remisfion, at jag hår hade nog

fkål at årkånna fanningen af Cullens indel-

ning af Febrar uti Intermi ttentes och Continuae,

och at de remitterande Febrarne hos vare

flåfte Syftematici utgöra med mindre fkål en

fårlkildt Ordo af Febrar* Jag nyttjade Kinan

Y 3 ef.
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efter evacuerande medlen med tyckligafte

framgång.

Af de fjuke jag förledit år haft på La»
zarettet, fynas tvånne Cafgs förtjäna at an.

märkas*

En Huftru af några och <fo års ålder

hade i flere år varit plågad af Veneriska fju-

kan, livilken hon troligen fådt i arf, ellsr

bekommit i barna-åren, emedan defs Bror,

{åfom en ålderftigen Man, har i många år

varit behäftad med famma fjukdom, och hvars

tvånne fullvuxne Barn jag botat* Redan 1791
ankom Hullrun til mig för at föka fig rurn

på Lasarettet. Hon hade et djupt hål i pan-

nan, hvareft benet fyntes angripit, och nåfan

var updrifven och betåckt med tjocka rufvor*

Hon tilfades at återkomma om g dagar, då

hon Ikglle blifva intagen 5 men infant fig ej»

I början af Junii förledne inftålde hon fig å

nyo. Nåfari var bortfallen och fåret vifade

fig med ohyggeiiga fpåckaktige kanter, fåret

I pannan hade anfenligt vidgat fig, och pan*

nebenet var tydeligen anfrått 5 hon både tilli-

ka får på bröftet, armar och ben* Rum var

nu ej heller ledigt, hvarföre hon påmintes at

återkomma efter lo a 12 dygns förlopp.

Vid denna tid ankom et bud från Huftrun,

at hon infallit i en häftig fjukdom, fom fyn-
s

tes (luras med döden* Af befkrifningen an-

fåe jag fjukdomen vara en hetfig Feber , hvar$

otgång jag fådde at man borde afvakta, ocb

i hän«
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i håndeffe at hon upkom ur denfamma, at

hon då genaft hitfåndes at botas för Veneri-

/ka (mittan. En månad därefter infant (ig

Huftrun, men i ftåilet för at vara behäftad

med de fjukdomens ohyggeliga Symptomer,
hvarmed hon vid (it förra befök hos mig var

belaftad, var nu befriad från alla de tecken

fom röjde fjukdomens närvaro» Et ben i

pannan hade exfolierats, hvarefter detta, få

vål fom alla de öfrige sfåren hade läkt (ig un-

der Febern. Efter nogafte (kårfkådande af

Huftruns tilftånd , vågade jag förklara henne

befriad från fjukdomen, men bad henne lik*

vål återkomma om 6 veckor, det hon åiven

gjorde, och ågde då fullkomlig hål fa. Hon
inftålde (ig å nyo kom för Jul, åfven fri/k

utan minfta tecken til den gamla fmittan.

Denne Huftru har aldrig nyttjat något mot
fjukdomen. Febern botade henne otvifvelak-

tigt. Dylikt hafva vidtfrågdade Auétorer nå-

gon gång anmärkt, och åfven fedt, at då de

kraftigafte medel ibland ej förmådt håfva (vå-

ra Symptomer i fjukdomen, har en upkom*
men Feber botat den fjuke fullkomligen.

I Augufti månad emottogs en Karl af

30 års ålder , hvilken ölver hela kroppen var

belagd med et Squameufl ufilag, bvilket af*

fjällades i flora och tjocka flifor, ofta af fla-

ta handens ftorlek* Det affjållade ftåilet be-

tåcktcs å nyo inom få dagar med
%
dylik bark,

Rufvorne fprucko hår och dår, då någon

V 4 gång,
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gång, faft fållan, kunde utfipra et klart vat-

ten. Den fjuke hefvårades af en odrågelig

kläda, naglarne voro /kraftiga, tjocka, kro-

kiga for åndarne och ovanligt långa. Den
fjuke medförde Juckt fom af (kåmd Fifk. He-
Ja w

Ccrotum, inre fidan af låren och fatet, vo-

ro ritt befatte med Condylomer. Jag antek-

nade u r flaget i journalen under namn af Ich-

thiofls Venerea.

Jag Jåt den fjuk#Maxera tvånne dagar å

rad, därefter taga bad med Hvete*kli, hvar-

effer börjades med följande Solution , Re.

merc. corrof. albi minutisf, pulv. gr. xxx.

folve in Aqvae diftill. i unc. Hvaraf i bör-

jan gafs 4 droppar morgon och qvåll i et

qvarter varm Decoftum Ledi, fom efterhand

okades anda til 15 droppar, alt efter fom
å^n fjuke blef van vid Medicamentef. I bör-

jan upvacktes håraf kråkning, fom lindrades

genom någre matfkedar varm Mjölk 5 men
efterhand uphörde denne olägenhet vid Me-
dicamentets intagning. Medicamentet vårka-

de gemenligen ömnig fvettning* Klockan to

på förmiddagen och klickan 5 på eftermid-

dagen togs et qvarter Decotfum Ledi utan

Solurion. Condylomersae beftrökos 2:ne gån-

ger om dagen medPLENKS Aqua cauftica pro

condylomatibus, hvarefter de betåcktes med
ungv. merc. Bad nyttjades tvånne gånger i

veckan, och Laxativ hvar femte morgon. Åt-

ta dagar voro ej förledoe innan en tydelig

för-



förbåftring fyntes, och efter 7 veckor var få

val ufflaget, fom condylomerne förfvundne.

På 9:de veckan utgick den fjuke, troligen

helt och hållit botad för fjukdomen. Subli-

matet, på fått fom gifvit, vifar, efter en flor

Autfors utfago, kraftigare vårkan på Veneri-

/ka giftet; och denna forme lårer fynnerh^en

vara den båfta at få den at med kraft agera

på huden. Ledum, fåfom förtråffelifcjt i hu-

dens [jukdomar, har otvifvelaktigt bidragit til

en lycklig cur.

Aret 1792 dro i Stochholmi

Födde 3029 Barn, neml: Storkyrko-För«

famlingen, GofTar: åckta 74, oåckta 19 j

Flickor: åckta 49, oåckta 23* Claras Förf*

GofTar: åckta 5-3, oåckta 2705 Flickor, åck.

ta 67j oåckta 239 (a). Jacobs och Johan-

nis Förfamlingar, Goflar: åckta %i , oåckta

g; Flickor: åckta 68, oåckta 13. Riddar-

holms Förfamlingen , Goflar: åckta 243 Flic-

kor: åckta 28, oåckta 1. Ty/ka Förfam-

lingen , GofTar: åckta 10 ; Flickor: åckta 14,

Marias FÖrfamling, GofTar: åckta 1 19, oåck-

ta 35 5 Flickor: åckta 125, oåckta 25. Ca-
tharinas FÖrfamling , GofTar: åckta 167,0-
åckta 585 Flickor: åckta, 145, olekta 47.

Y 5 Ulr.

(a) I C! arge förfamling är tfublike Barnbörds • Hufet
belägit»
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Ulr. Eleon. Förfamling, Goffar: åckta 27,
oåckta 9; Flickor: åckta 32, oåckta 2. Fin-

(ka Förfaml. Goffar: åckta 46, oåckta 15
Flickor: åckta 50, oåckta 1. Hedv. Eleon.

Förfaml. Goffar: åckta 73, oåckta 10; Flic-

kor: åckta 99, oåckta 9. Ad. Fredr. Förf.

Goffar: åckta 95, oåckta 60; Flickor: åckta

89, oåckta 69 (a). Danviks Förf. Goffar:

åckta J2, oåckta 25 Flickor, åckta 12. Spin-

hus Forfaml. Goffar: oåckta 25 Flickor: åck-

ta I, oåckta 2. Hof- Förfamlingen, Goffar:

åckta 49, oåckta 15 Flickor: åckta 38. Svea

Lif- Gardes Förf. Goffar: åckta 95, oåckta

28 5 Flickor: åckta 86, oåckta 18* Götha
Lif-Gardes Förf. Goffar: åckta 185 Flickor:

åckta 9. Artilleri Förf. Goffar, åckta 44, o-

åckta 165 Flickor: åckta 60, oåckta 12. En-
ke-Drottningens, Goffar: åckta 19, oåckta 15

Flickor: åckta 9, oåckta I. Skeppsholm»

Förfaml. Goffar: åckta 31, oåckta 15 Flic-

kor: åckta 28» Tilhopa: Goffar, åckta 1037,
oåckta 521. Flickor: åckta 1009, oåckta

462.
Döde: 27^ Perfoner , nemligen i Stor-

feyrko Förlamlingen: Barn til och med 10

år 61, til och med 30 år 24, til och med
50 år 27, til och sned 70 år 19, t. o. m.

90 år 11, öfver 90 år 1. Clarae: Barn til

o. m 4 10 år 83 O), U o, m. 30 år 13, til

och
1 1

Ca) Likafå Barnbörds-Hufet Pro Patria i Ad, Fredrics.

(b) I Ciar* Förf, är Publ, Barnbördshufet belågit.
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o, m. ^o år 36, t o. m. 70 år 40, til och

med 90 år i<>, öfver 90 år 1. Jacobi och

Johannis Förfaml: Barn t. o. m. 10 år 85,
t, o. m. 30 år 17, t. o. m. <fo år 41, t. o.

m, 70 år 52, U o. m. 90 år 46. Riddarn,

Förfaml: Barn t. o* m. 10 år 19, t. o. m.

30 år 3 , t. o. m4 fo år 13 , U o. m. 70 år

9 , t. o. m* 90 år $4 Ty/ka Förf. Barn t.

o* ro. 10 år 7, t* o. m. 30 år 3 , t. o. m.

50 år 5, t. o. m. 70 år 8> * °* m» 9^ år

5. Mariae Förf, Barn t. o. m. 10 år 129,
t. o. ro. 30 år 17, t. o. m. 50 å 53, t. o.

m. 70 år 66 , t o* ro. 90 år 22. Catharina;

Förf. Barn t. o. m- 10 år 199, U o. m. 30
år 34, f. o. m. $0 år 66, t. o» m. 70 år

72, t. o. ro. 90 år 34. Ulr* Eleon. (a)

Barn u o. ro. 10 år 38, t. o. ro. 30 år 36,
t. o. m. 50 år 41 , U o. m. 70 år 21, t. o#

ro. 90 år 3. Finfka Förf. Barn t o. m. 10
år 44, t. o. m* 30 år io 5 t. o. ra. 50 år

14, t. o. ro. 70 år 8, t. o. m. 90 år 1.

Hedv. Eleon. Förf. Barn t. o. ro. 10 år 1 18

1

t. o. m. 30 år 19, t. o. m. 50 år 40, f. o.

ro. 90 år 40, t. o» ro. 90 år n. Ad. Fr»

Förf. (b) Barn U o. m. 10 år r67, t. o. m#

30 år 10, t. o* m. 50 år 52, t. o. ro. 70
år 4^, t, o. m. 90 år 17. Danviks Förfaml.

Barn t. o. ra. 10 år 6 , U o. m. 30 år 7 ,

t. o. m. 50 år 9, t* o. m. 70 år 13, t. o.

med
^^— 1 nu 1 —kpmfmmmtH&imm• 11 i n m

Ca) Kgl. Lasarettet är inom denna Förfamling,

(b) Likaia Bambördshufet Pro Patria i Ad. Fredricj»
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med 90 år 5. Spinhufet: t. o. m. 30 år 8,
t. o. m. 50 år i , t. o. m. 70 år 4. Sab«
batsberg: t. o. m. 50 år 5, t. o. m. 70 år

27* Hof-Förfarol. t. o. m. lo år 29, t. o.

ro. 30 år 7, t. o. m. 50 år 24, t. o. ro. 70
år f8, t. o. m. 90 år 6» Svea Lif- Gardes
Förf. t. o. m. 10 år 169, t» o. m. 30 år 12,
t o, m. <jO år 43, t. o* rm 70 år 26, t. o.

m 90 år 9, Götha Lif-Gardes Förf» t o#

m 10 år J2, t. o. m. 30 år 19, t. o. m.

50 år 11, t. o. m. 70 år 1. Artilleri- Förf.

t. o. m. 10 år 53, t. o* m. 30 år 13, t o»

ro. ^o år 28, t. o. m. 70 år 17, t. o* m.
£0 år 5. Enke«Drotrn« t4 o. m. 10 år 22,
t o. m. 30 år 1, t. o. m ; 50 år 6« Skeps-

holrns Förf. t. o. m. 10 år 24, t. o. m. 30
år i o, t. o. m. 50 år 15, t. o. ro. 70 år

g, t. o. rn, 90 år 8* Tilhopa: Barn til och

med 10 år 1265, til och med 30 år 263,
tji och med 50 år 530, til och med 70 år

492, til och med 90 år 203, öfver 90 år 2*

Bland deffe döde voro Mankön 1358 >

Qvinkön 1397. Ingen Epidemi var gångfe,

utan hade de roåfte dödf af Slag och brå-

död famt Lunglor; och i Barnsbörd 29 fr.

Så liten dödlighet har aldrig förr varit

i Stockholm, få at detta år 274 flere blifvit

födde an döde 5 ön/keligt at få hädanefter vil-

le fortfars.

Vi£de detta år ror9 Par,
4

" ——

—

m
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Uti Kongl. Lazarettet hafoa år jj93
G32 Perfoner blifvit vårdade i ne*

nedannåmde Sjukdomar:

Veneri/ke, af alla grader - • 276»

Febrar: Intermitterande, Remitterande,

Rhevmatilke och Mahgne - 83-
•— — Inflamatorifke - 8»

.— — Lungfot och tårande - - 18»

Måfsling och utflags - febrar 4»

Diarrhoeer och R6dfot - 20»

Vattufot af alla grader -
.

. - - 62.

Skörbjugg ----- i8»

Chroni/ke fjukdomar, Lamhet, Gickf,

Torrvårk, Ledftyfnad, Moderpas-

fion och Nervijukor,Sinnesfvaghet,

Ma/kplågor _ - - - - 2o#

Utflager : vSkabb, Råformar, ondartade

Hufvud-får - - - 2f f

Åkommor fom fordrat Chirurgilke O-
perationer: Vattubråk, Schirrer,

Fiftlar, Hålfefvulfter, Pulsåder-bråck,

infpårrade Bråck , Hafvud/kåls brott,

med tvånne lyckliga Trepanationer,

oboteliga lemmar iom blifvit afragne ig«

Benbrott <• 19.

Ledvridningar ... - 6#

Blodfår och Cor.tufioner - 5.

Svulfter: inflamatorilke och bulnade,

R6tfår, Bran- och Kyl -får, Kall-

brand - • • 36.

Tranfp. 6*8*
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Tranfp4 6ig*

Bråck och Moderfall * g,

Ogon-fjukdomar , bland hvilka 3 ope-

rerade för hvita Starren 6.

Af dem åro utgångnej

Fri/ke eller förbåttrade - 497*

Döde: Mankön • 3<f.

• - Qvinkön - 36*

Qvarblefne til 1794 - 64.

63^<

Ifrån början af fiftledit år 1793, til deffi

flat, åro uti det Aifmånna Barnbörds -Hufet

intagne och förlöfte 419 Barnaföderfkor.

Af detta antal åto 386 frifke och lef*

vande utgångne, men 26 igenom döden af-

Jidne och 17 til detta år öfverblefne*

Förlofsningar af fvårare beskaffenhet haf*

va på året förekommit mera fparfamt; men
j defs ftålle har åfven de låttafte ofta nog

varit beledfagade af ovanligen fvåra och un-

derftundom vådeiiga fölgder under Barn*

långsnden*

Födde åro 426 Barn 5 af hvilka 229 va-

tit Goffar och 197 Flickor* Af desfe hafva

14 varit tvillingar, dödfödde 20 och 406
kfyande til Dopet befordrade.



Handlingar rörande det pä Guldfmeden

Flodberg i EJkilstuna fSröfvade
mord,.

Utdrag af Kongl. CoUtgii Mediet ProtocoU 9

hållit uti Stockholm den g Aug. 1 793.

S. D. Ankom (krifvelfe ifrån Kongl*

Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rått af den 29
Julii (iftledne, därutinnan Kongl* Collegii yt-

trande begåres, om och huruvida de af Fcu-

rieren Johan Georg Moback och Skrädda-

ren Anders Bergström, hvar för lig, å Guld-

fmeden Peter Flodberg uti Efkilsruna tilfo-

gade åkommor, en eller fiere, och i fådan

båndelfe, bvilkendera kan hafva vållat den

inom hufvudet befTntelige utådrade bloden,

och oundvikeligen förordfakat Flodbergs död.

Efter uplåfandet af de dårjåmte infånde

Handlingar, famt fedan Kongl. Collegium af

Friftads Medici , Doftor Pehr G. Tengmalms
den 13 fiftl. Julii ufgifne Befigtnings - Attefl

öfver Flodbergs döda kropp, inhämtat aJi

nödig uplysning i detta mål, be/lutades, deÉ

/kulle
,

jåmte Handlingarnes återfåndande

,

Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof*Rått til

fvar lämnas, at Kongl. Collegium aofer det

flaget, fom blifvit Flodberg tilfogat på hög-

ra iidan, eller dar Tinninge-Mufclen år kros-

fad och qvåft, i fammanhang med den öfri-

ga å Flodbergs kropp Ikedde åverkan, vara
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råtta döds-ordfaken. År och dag, fom förr

fkrifvit ftår. Efter befallning.

A» Birger Kiellmajnj.

dfjkrift. Ar 1793 den 1 3 Julii ingijven och

upldfcn ä EJkilstuna Rädftufvu.

På vederbörandes anmodan, har under-

teknad, biträdd af Hr Regements- Fältskären

Kopke, befigtigat framledne Guldfmeden P*

Flodbergs döda kropp, fom den 9 fiftl. på
et våidfamt fått fkoiat omkommit*

Förft beftgtigaåQs kroppen och fants dar

:

1:0, Et litet får å nedre Lappen på van-

dra fidan.

2jo, En blånad eller blodvite under hvar-

dera Ögat, hvarvid betäckningarne voro fulla

af utfiprad blod 5 Blånaden hade under hög-

ra Ögat bredt fig ut öfver Oé Malas(Kindbenet).

3:0, Öfver^ vånftra Örlappen, men i fyn-

nerhet bakom Örat kring procesfus Maftoi-

deus, och nedom den, en ftark blånad, fom
trångt genom alla betåckningarne intil benet

med utådrad blod 5 Benet var likväl ej Jkadat.

4:0, Dåröfver och kring högra Örat et

dylikt blodvite, fom vårkat på Tinninge-

Mufceln med den våldfamhet, at Mufceln

inom Aponeurofen var mycket qvåfl med ut-

ådrad blod.

Sedan håret, fom å vånftra fidan var blo-

digt, blifvitafklipt, fants 5:0, Bak på nacken

en fior utftråckande blånad.

6:0,
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6:ö, Öfver vånftra Hjåfsbenet* vid pafö

en tum ifrån Pilfömmen, et litet får 2 a 3

linier långt, fom endaft trångt genom de yt-

tre betåckningarne. Ofver fjelfva Pilfömmerf

voro 2:ne fårnadet af et runftyckes ftorlek^

vid en tum från hvarandra, obetydelige.

7:0, Ofver vånftra Axelbladet var ert

ftafk blånad^ fom ftråckte fig ofver axelbla*

det nedåt ryggen.

8*.o, Halfen var rundt iluing, hår och

dar med blånader och utådrad blod beftånkf*

9:0 i
På ryggen voro nåftan öfver alt

blånader, i fynnerhet å vånftra ffdan öfver

korfsryggen , och nedåt fatet et gan/fca ftort

och urftråckt blodvite.

Blodådrorne i pannan och kring halfert

voro ånnu updrefne och fylde med blod. —

*

Flere utvårtes våldfamheter kunde ej märkas J

hvarföre nu fkreds til hufvudfkålens blottan-

de och aftagande. På Cranium farits hvar*

ken utan eller innan någon intryckning, fpric-

ka eller råmna, utan var den faft och ftark*

Vid Hufvurifkålens afcagande marktes en få*

dan mångd otådrad blod, at hjärnan hkafom
badade uti den. Inuom vånftra Tinninge-
benet och däromkring, borttogs vid pafs et

hälft qvarter fvart iefrad blod. Alla finus vo*

ro fylde af blod, och öfver Tentoriom vaf

åter kring en* jungfru utådrad fvart Iefrad

blod. Den tunnare utådrade bloden hade»

Xh B. N;o 23t Z ärångf
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trångt fig anda ned til bafis Cranii, fom ef*

jeft var hel och ofkadd.

Håreffer öpnades bröftet, och befunnos

Lungorna uti naturligt tiiftånd, faft något blå-

aktiga. — Hjårtefåcken var tom. Hjärtats

blodådrar (Vens Coronariae Cordis) voro ut-

fpånde af blod. — Vånftra Hjårtkammaren

och Örat, voro aldeles tomma, under det

Bögra örat och kammaren: höiio blod.

Uti Buk-Caviteten befunnos alla innan-

måten uti friflu och fundt tilftånd, — Magen
var tom och frifk.

Af anförde omftåndigheter
y

i fynnerhet

de inom hufvud/kålen befundne, år lått at

fluta, det ofvannåmde Flodberg på et våld-

famt fått omkommit. At et blodkårl inom
Iiufvudet vid vånftra tinningen bruftif, dårorn

vittna nogfamt den utådräde och famman-
gyttrade blodenj men den yttre våldfamhe-

ten tyckes likväl ej varit kraftig nog til en

lådan forödelfe. —« Slaget vid högra tinnin-

gen var otvifvelaktigt ttarkare,- emedan fjelf-

va Mufceln var qvåftj dock märktes innan*

föl* ingen fådan utådring. — Det år ej ftri-

dande emot fanningen , om man mifstånker

någon ftark hjärnans fkakning, (Commotio
Cerebri) hår fåregådt, förordfakad af något

fall 5 en hård ftöt eller våldfam riftning. Spår

dar til tro vi ofs funnit uti den öfver hela:

hjärnans (ubftance, och på fjelfva botten af

feötvudfkålen utgjutna blöder^ — De kring

hal-
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hälfert befdndné marken, tyckas vå! vitfna ö/tl

fiågon dar tilåmnad våldfamhet, af qvSfriing

eller ftrypnirigj men fom ej Varit kraftig nog

at afhånda Jifvet.

Så i fanning förhålla, fig , varder ej alle-

fcaft å förut aflagd Åmbets-Ed, utan åfvert

med denna min Edeliga förbindelfe, få fant

mig Gud hjelpe til Lff och Sjal! befiyrkt*

E/kilstuna den 13 Julii 1793.

P. G, Tengmalm*

Afftrift.

'KongL Maj:ts och Rikets Svea Hofi
Rätts Bref til Kongl. Collegium Me»
dicum $ dat. den 15 OBobet 17934

- - Som uppå Kongl. Hof.Råttens, uti fkrif-

velfe af den 29 fiftl. julii af Herr Archiarerri

och KongL Cöllegiö Medico begårte utlåtan*

de, huruvida de Guldfmeden PfifKfc Flod-

berg tilfogade ftörre och mindre flag och å*

kommor i Hufvudet antingen famfålt ert el*

ler flere dåraf ^ och i fädan hadde! fe $ h vil-

kendera kunde hafvä vållat deh vid befigt*

ningen innom Flodbergs hufvud fundne ut-

ådrade blod, och oundvikeligen förordfakäf

Flodbergs död, Herr Ärchiatern och KongL
Collegium MediCum uti ankommit fvaf derl

ig fiftL Augufti Qg yttrat * at KongL Coile*

gium anfedt det flag Flodberg fått på högra

Tinningen 4 hvareft ock Mufceln funnits krog*

Z £ kå
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fad och qvåft, i fammanhang med de 6frige?

å kroppen fundne våldlamheter, varit råtta

ordfaken til Flodbergs död 5 Så har Kongl,

Hof-Rätten uti detta granlaga mål anfedt nå-

digt, at varda »armare underrättad, hvilka'

åkommor de egenteligen åro, fom KongL
Collegium anfedt hafva, i fammanhang med
flaget å tinningen, vållat Flodbergs dåd, i

fynnerbet fom af ranfakningen inhämtas, at

de å Flodberg fundne /kådor och åkommor

,

biifvit honom af tvånne Perfoner vid fär/kilte

tilfållen tilfogade, och fåledes möjeligt år
y

at fådane får och /kådor kunDat hvar för fig

döden förordfaka. - -

Af/krift.

Til KongL Maj:ts och Rikets Svea Hofi
Rått.

S. TV
Ranfakningen och Låka?e- Aiteften an-*

gående det å Guldfmeden Flodberg i E-
Ikilsfuna föröfvade dråp, bar efter Tit. be-

fallning jag genomlåft, och det ena med det

andra i nogafte öfvervägande tagit*

Ehuru det ej egenteligen tilhdr endait mig

at härom mitt yttrande iåmna , utan enligt KgU
Refolutionen af den 17 September 1635, 4
$. Societas Chirurgica

,
jämte Collegium Me-

dicum$ få får jag dock i anledning af Tit.

befallning, och för at ej draga för långt ut

på tiden, den åran följande uplysningar i

den-
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denne fak anföra. — Så val af Handlingar-

ne, fom i anledning af Tit. (krifvelfe til Col-

iegium Medicum , fynes mig i fynnerhet be-

höfva uplyfas och utredas:

1:0, Hvilken ibland de åkommor, fom
funnos på Flodbergs döda kropp, i fynner-

het inom defs hufvud/kål, oundvikeligen vål-

lat defs död.

2:0, Om flere eller alla gifne flagen vo-

ro dödlige.

3:0, Orn alla desfe flkador behöfts for

at afhånda Flodberg lifvet.

Den i Herr Doftor Tengmalms Attefl

anförde flora mängd af utädrad bfod, kvart

hjärnan lika/om badade , och fom trängt fig

ända til Bafi: af hufvudjkålen
, fä väl fom

den Ufrade blod , hvilken fants inom vänjlra

linninge -benet och ojver Tentorium, var en

oundvikelig ordfak til dåden (abfolute Laetha-

le). Men en fådan mångd utådrad blod

kring hela hjärnan, händer aldrig af et eller

någre få /lag på hufvudfkålen, få vida den

ej dåraf fpruckit, råmnat eller blifvit indrjf-

ven, hvaraf ingendera hår (kedt, utan til en

fådan utådring, fordras då någon hårdare flöt

'eller fall, med eller emot någon hård ftump

kropp, hvaraf hjärnan får en fådan /k?kning

(Comotio) at något blod -rör dårufi fönder-

fpringer, och den utådrade bloden utg jutes.

Det faU Flodberg gjorde utföre den 2 alnar

8 tum höga trappan ned emot den ftenJagde

Z 3 gar-
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gården, mot hvilken ban flotte bakre delen

af hufvudet, få at blod varpa ftenarne, och
efter dåden, enligt Atfefien Momentet 5, en

flor utftråckande blånad fågs, håller jag tilli-

ka rried Herr Do(5lor Tengmalm i (in med
noggranhet ikrifne oeh på god årfarenhet flod*

de Attelt, för fårjla och Jorndmfia ordfaken

til blod-utådnngen inom hufvurt/kålen, och

den dåraf följande dåden.
,
Men det omanfrV

Jiga förfarande Skräddaren Bergström vifat,

då han flere timmar därefter , i 2:ne fårikilde

omgångar gaf den förut illa fårade Flod-

PERQ rlere /lag med nyckelen vid tinningar»

ne, hyaraf utvårtes flora qvåsningar och blod»

utådringar, ända til benet, enligt Läkare- At»

teften Momentet 3 och 4, fyntes, hade fä»

kerligen åfven på/kyndat den redan påbörja-

de b ( od-ufådringen inom hufvud/kålen, ehu-

ru de den ej ifrån början kunnat fprordfaka,

dä ingen rämna, (pricka eller annat på huf-

Vud (kålen dåraf förmårktes, Jag anler få-

ledes aesja Jlag, (om endafi bidragande ordfa-

fcer 7
hvilke påfkyndat döden, men ej utan

den foregående kunnat den förordfaka. —
De öfrige fmå få> och blånader, fom p5

FtocBERGS döda kropp funnos, var en dej

följd efter döden, alla obetydelige. — En
(åker förfarenhet har iårdt ofs, at efter en

hjärnans Commotion, och däraf, efterhand

timad utådring, den fårade dock ftundom

flere Umar och dagar kgo lefva och gå, ti).
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m., hvaraf uplyfes, huru Flodberg, effer fal*

Jet utfore trappan, dock kunnat någorlunda

gå och tala. — Det fynes befynnerligen nog,

at fådan oordning, och la ftor blod-utådring,

kunnat fke inom hufvudlkålen af icke hårda-

re flag och ftötar, ån de Flodberg lidit,

famt utan at hufvud/kålen funnits fpråckt,

rämnad eller intryckt 5 men man har rlere e-

xempel, at hjärnan hos dem fom ofta éfver-

lafta (ig med ftarka drycker, och i fynnerhet

vid.de tilfållen, då de åro ofverlaftade, år

mer blodftind och blodkårilen dåruti lättare

fonderfpringa, ån hos andre» Hade ej Flod-

berg varit af ftarka drycker åfverlaftad, tor-

de han ock/å kunnat undgått fallet utfore

trappan, eller genom håndernes tilhjålp nå-

got kunnat afvärja defs hårdare värkan på
hufvudet. Detta

,
jämte det at aloeles ingen

Jkotfel eller Låkare-hjilp, ehuru den vid den-

na håndelfe val varit fåfäng, har blifvit den

fårade gifven , torde böra /övervägas. Fram-
härdar &c. &c. Odmjukafte tjänare.

Stockholm d. 7:de And. Joh. Hagströjm.

0<5lober 1793*

Affkrift,

Kongl. CoUegii Medici Svar til Kongl.

Maj:ts och Rikets Svea Hof- Rått,

dat, den 4 November 1793.
• - I anledning af Eders Excellences och

Kongl. Hof-Råttens fen3re Brtf af d. 15 fiftV.

z 4 oao-
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Ocfrober, fom begår veta, bvilka åkommor
de egenteligen åro, dem Coilegium uti lit

förra (var af den 19 Augufli detta år, anfedt

halva i fammanhang med /laget å tinningen,

vållat Flodbergs död, har Coilegium å nyo
genomgådt Handlingarne, rörande detta dråp,

och jåmvål låtit (ig förelåfas det utlåtande öf-

ver Flodbergs åkommor, fom Profesfor Hag-
$tröm den 7 Qc"tober til Eders Excellence

och KopgU Hof-Råtten ingifvit.

Och fom det år Collegii Åmbets- Skyl-

dighet, enligt defs Inftruclions 1 5 §., at öf-

ver iådane mål afgifva defs betänkande, få-

fom det infor den allvetnnde Guden kan för*

fvara$3 har ock Coilegium vid denna nya

granfkning med all möjelig upmårkfamhet

pröfvat alt hvad, enligt Handlingarnes inne-

håll, med Flodberg, under" det honom öf-

vergångne våld, (örelupit, och jämfört med
éet^ fom enligt Doftor Tengmalms Atteft på
Flodbergs döda kropp fynligt varit*

Coilegium har fåledes funnit: At Flod-

berg , fom var något drucken, förft blifvit

af Fuurier Moback öfverfallen, kl. emellan

12 och j , med hårda knuff och flag kallad

6\fver en Coffert, då Moback hållit honom i

liaifen, flått hufvudet emot våggen och dra-

git ho om därefter på golfvet, fedan fkuftat

och fparkat honom utföre en mer ån 2:ne

alnar hög trappa, i en 4 alnars /lutning»

trappftegen ned åt erj ftenlagd gård;, dar han

blei
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blef liggande på rygg, uphjelptes och leddes

in i (it rum, då blod fyntes på gården, dar

han legat 5 under inledandet hade han hirrat

och fvåfvat på målet, men korrt dårpå, då

Huftrun kom til honom, kunnat tiåta och ho-

ta henne, redigt och med fammanhang tält,

och var i begrep at gå til Stads -Fifcalen,

om icke Huftrun undangömt hatten.

Igenom degfe Flodberg af Moback til-

fogade våldfamheter, tillkyndades honom den

i Doelor Tengmalms Atteft fub N:o 5 be-

(krefne ftorgfcutftråckta blånad bak på nac-

ken ) de får, fom befkrifvas N:o 6 på vån-

ftra hjåfsbenet, och den fub N:o 7, öfver

vånftra axelbladet ned åt ryggen fig ftrickande

ftarka blånad, jåmte de blänader, fom fun-

nos på halfen befkrefne fub N'o 8*

Förloppet under den tid Flodberg nu
viftades, i 2:ne timar, dels i fin buga^ delf

i fit kök, utvifar, at Flodbergs lif icke var

i ftörre fara , ån at om tjänlige medel blif-

vit använde, hade han kunnat til hålfan åter*

itållas; åfven fom dåreft antingen inga me-
del blifvit nyttjade, eller ock til åfventyrs

otjänlig hjålp blifvit honom gifven, hade hans

lif kunnat löpa fara 5 i hvilken håndefe lik-

väl , desfe honom tilfogade åkommor, ej an-

norlunda ån per accidens varit rlöJande.

Däremot då Flodberg , redan illa handterad,

blir efter vid pafs 2:ne timars förlopp anfallen af

en ny fiende, Skräddaren BERGSTRÖM
;
lom j up^

Z 5 i låt,
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fat, af honom våldföra, med en Coffert-nyckei l

handen, efter foregången tråta, flår honom få

ftarka (lag på och vid bagge fidorne af hufvudet i

2:ne får/kil te anfall, efter något mellanfkof,
at Flodberg, enligt åfyna vitnes utfago, blef

fuUblodad öfver anfigtet, få at hans kalllinni-

ga Huftru omfider roåfte be for honom, fe.

dan Bergström til flut kaftat honom på golf-

vet, och bultat honom med knytnåfven på ryg-

gen och ned åt fatet, blir Flodberg, af des-

h grymma /lag få betagen, at han genaft

lom nar och kon t därefter upÄknad, måfte

ledas i fång, fedan bloden bnivil aftvåttad

och han fådt kallt vatten at dricka ; Flod-
berg miller därefter fmåningom förmågan at

tedigt tala och handla, famt aflider under

Inarkande vid pafs g timar efter desfe fena-

re våldfamheter.

Desfe Bergströms våldfamma ilag haf-

va tilfogat Flodberg de i Doetor Teng-
malms Atteft fub N:o 3 och 4 befkrifne blod-

viten , det förra en ftor blånad bakom vån-

flra örat, och ått fenare en dylik vid högra

örat, bägge med utådrad blod under huden,
och voro (lagen fub N:o 4 få våldfamma, at

den djupt liggande Tinninge-Mufceln blifvit

<jvåft och krosfad, hvarigenom i och med
detfamma den myckna lefrade blod til et

balft qvarters rnångd, fom efter döden igen-

fanns inom hufvudftålen, hvari hjärnan lik-

som badade, blifvit utdrifven och utådrad, i

det
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de* en eller flere Puls -ådror fönderbruftiU

Härigenom blef ock all månrtdig hje'p omö-
jeligj Och Collegium förklarar de hårda (la-

gen på Flodbergs hufvud , fom blifvit honom
tilfkyndade af Bergström, ( hvarigenom de

fub N:o 4 & 3 be/krefne blodviten upkom-
mit, och den myckna anda lil Balis Cranii

famlade blod blifvit utdrifven) för abfolute

dödande.

De fub N;o 1 och 2 i anfigtet fundne

fmärre fårnader, få val fom den fub N;o 9
befkrefne ftora blånad ned åt ryggen och fa-

tet, åro pck fölgder af Bergströitis hand«

Jåggning, men kunna ej räknas bland de for

lifvet farlige.

Eders Excellence och Kongl. Hof-RäN
ten behagade af detta ocnftändeliga utlåtande

intaga hvaruri det fammanhang beftår, iom
Collegium i (it förfta Svar, denna fak an-

gående, af den 19 (iftledne Augufti, förkla*

jrat höra til den abfolute dödliga ikadan vid

högra tinningen,

Collegium tror fluteligen fig ock böra

anmärka
?

at det är mifstag, at anfe den
(kakning i hjärnan för abfolut dödelig, fom
Flodberg lidit vid och af den våldfamma;

fcaftningen gtföre trappan ned på ftenlagde

gården, emedan inga iådane fymptomer,
fom utmärka en dödande utådring inom huf*

vud/kålen, funr.os, enligt ranfakningen , haf-

va på tvånoe hela timar därefter, Flodberq
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åkommif förr, ån fedan han å nyo blef våld-

förd, och få illa Hagen af Bergström. - -

Fortgående Fyra Affkrifter vara med de
uti Kongl. Collegio Medico förvarada

Handlingar lika lydande, betygar

Ä* Birger Kiellman.

Embets-Bcråttelfe den 10 Martti 1794*
Under loppet af nåftjedne år, dä jag

var Decanus i Medicin/ka Faculteten, hafva

följande Herrar ftuderat Medicinen vid den-

na Kongl. Academie:

"Biviftar nuLazar.

Herr Licentiat Liljewalck. och Förelåsn. i

Köpenhamn.
A. B. Sommeuus.
Gregersson.

Sjöborg.

Magifter Munck.
Candidat Tielcke.

Ohlander. Obf. ut pro Liije*

wauk.
SUNDIUS.

D. Sommeuus.
Wallenström»

- Theländer.

Sjösten.

Bring.

SÖNNJERBERG. i Ä

Hen
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Herr Sjöborg har, med beröm, under-

gått Examina Medica.

Pro Gradu Do<5toris hafva, under mitt

Praeiidio, Herrar Liljewalck och Gregers-

son Difputerat; den förre de 1flera ^ och der»

fednare de Menorrhagia rubra*

Exercitii gratia har Herr Bring Difpu-

lerat och, under Herr Profect. Dc#. Flor*

mans infeende, fÖrfvarat Objervationes circa

hodiernam de Dcmibus
,
pracipue Hominum

,

doflrinam*

De ufgifne Difputationer /kall jag, vid

förfta lagliga tilfålle, hafva åran til KongU
Collegium upfånda. Lund d. 26 Febr. 1794.

J. H. Engelhart.

Arvid Florman.

Under fårJedne år 1793 , hafva vid Bara-
och Barnfångs-Hufet pro Patria 124 Barnafö^

derfkor blifvit emottagne, förlöfte och fköt-

fe: af hvilka 29 blifvit uti fårfkilte Rum be-

tjånte* Fii/ke hafva 123 utgått, och en af

medbragt långfam Frosfa dödt. Ibland det-

ta antal hafva tvånne varit af Tvillingar för-

löfte* Barnens antal hafva varit 126, nåm-
Jigen: Gåsfar 61 och Flickor 6?« Af desfe

hafva 4 varit dödfödde och fåledes 122 tii

det heliga Dopet befordrade. Stockholm d.

10 Martii 1794. A. F. Wedenberg-
BarnJ. Hu-fets Föreflåndare.
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Utdrag af et Bref ifrån Prov< MeclicUÉ

i Philipjlad Dr. Wichman.

- - Jag hade mycket at /krifva T. om vårt

vackra och förträffeliga Lazarett^ hvartil falig

Profilen Tingberg varit fax & tuba 5 om den-

ne förfallna och pä min egen depenfe up-

råttade och i ftånd fatte Surbrunnen, hvilkert

under förleden Sommar blifvit nyttjad af

42 Perfoner, och af desfe vore 12 fattige

Jjuka. - - -

Då jag nåmde Lasarettet, bör jag anfö-

ra en hiftoria, fom Hof-Secreterarert och Rid-

daren Geyer berättat mig , och förtjänar at

biitva allmänt bekant Sedan falig Proftert

vidtagit det beilut, redan år 1746 och 47,
at låta uprätta et Lasarett i Philipftad^ och
Jkånkte dä och då ej alledaft betydelige fum-

mor, utan ock alla fina Pafk- penningar til

berörde vackra inrättning, fom hedrar månfk*

Jigheten, gick det honom + fom alla andra
$

livars upfåt är åtgöra gödtj det är^ han öm-
Jom berömdes och tadlades, och flere före-

fatte (ig, i fynnerhet då fråga upkom om
lammanfkofter , af kullbuttera hela planen»

Protien
i
fom märkte detta , lät pålyfa en all-

män Sackenftämma, och fedärt han vid den-

na fammankomft hållit et Tal öm en dylik

inrättnings nödvändighet j begärfe han, fÖr

Vigheten /kull, at de fom härmed voro nöj*

<fe^ fkuile flälla fig på hafis högra fida, och
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de mifsnöjde på den vånflra, f6r at med haft

kunna utröna på hvilken fida pluraliteten fåll.

Når denna delningen var fkedd , vande han

fig til dem fom ftodo på vånftra fidan och
med alfvarfamma åtbörder fade: "Går bort

ifrån mig j förbannade, m. m. jag var hung-

rog, och
j

gåfven mig icke åra 5
jag var tor-

ftig, och
j
gåfven mig icke dricka 5 jag var

fjuk, m. m." Under det denna Text för-

klarades, gick den ena efter den andra öf-

ver på högra fidan , och vid /lutet af predi-

kan , fyntes ingen ånnu ftå qvar på den van-

fira, och alle af det mi/snöjde partiet fålde

Jåledes en confenfus tacitu$ til Proftens pro*

pofuion*

Intrades -Tal om Djur- Rikets bejländ,

hållit for Kgl. Vetenjkaps-Academicn

den 29 Febr. 1792 af Jon. Julin,
Apothekare i Uleåborg , m. m*

Djurens beflånd beror på en Grund-

drift, fom utgöres af 3 hufvudåndamål : Nä*
ring, Fortplantning , FSrfvar»

Näringen håmta olika Djur af olika årrt*

nen, på det alla må hafva födan; magen år

afpasfad efter födans befkafifenhet; munnen
efter behofvet af maten at den bereda och

nedfvålja*

Förf*
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Fortplantningen år gemenligen in/krånkt

inom vifs tid , nem!. Våren* — Dåggande
Djur föda lefvande ungar. — Foglar lägga

Agg, m. m.
Forfvaret ligger i- den almånna kårleken

til fit beftånd; utgores af hvarjehanda vapen,

måftadelen bidragande åfven til födan; vi fe

val icke , eller kånne åonu hela hushållnin-

gen, men man blir, vid någon upmårkfam-
het lått varfe, at hela Skapelfen flyres efter

en förunderligen vål afpasfad ordning, och
Djurens vareife utmärker fig med åfvannåm-
de trenne hufvudfakeliga omftåndigheter.

Authors håg får Natural-Hiftorien, uN
marker fig genom detta Tal, fom år båd#
märkvärdigt och roande at låfa.

Tal om de lyfande framfleg , fom Lä«

karc-konjlen tilvunnit fig i Sverige s

inom de fcdnare 60 åren. — Vid Prce*

fidii nedläggande i K. Vet. Academien

d. 5 Junii 1793, af Olof af AcREL*,

M. D. General Dire3ear
7
m. m. R*

af IV. O.

A- hämtar ur fin långa och mogna år-

farenhet rika åmnew at be/krifva Läkare -Ve-

ten/Kapens nu varande lyfande och hedrand©
be«
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fcelkaffenhetj jåmnförd med livad den var for

60 år fedan. — Utom en enda, år nu for

tiden ingen lefvande Läkare, fom kan af e-

gen kännedom gifva dåraf en få trogen fora

rörande måluing — Framl. K. Arch. o. R.
Rosensteins reformation 5 K. Collegii Medici
förfjånft, at hafva rånfat och ftadgat en fund

Therapevtique , bygd på enkla, kraftiga och
välgrundade Medel, få fimplicia fom enkan-
nerligen Compofita 5 Länens tilgårig Öfver alt

på ganflka (kickelige, faft anno iila lönte Lä-

kare $ K* Lazarettets utvidgade tilgång för

Hågra och 60 fjuke dageligen 5 Jvfedico-Chir-

urgers anftåilande vid Regementernej nu va«

rande iniåndfke tiJgång; på ikickelige Opera*
teurer i de fvårare ämnen, Sten, Starr och
Bråck, gifva ljus och dag åt denna vackra
tafla. — Å. befarar dock med (kal, at fram-

tiden kan fakna den tilförliteliga hjelp, fom
nu finnes, och tar t. e* Stenikårriingen, få-

fom beroende på en enda fkickelig Mans
vanfkeliga lif, tarfvande fåledes upmuntran
för hågad ungdom at (ig dårom berlita, hvar-

til
-
påminnelfer och förfiag hår upgifvas*

Sluteligen utmärker A. den brift hart ån*

nu finner i visfa fjukdomars botande, egen-
teligen rörande hudens åkommor 5 talar med
nit och värma om hv& fom faknas, gifver

anvisning på granfkntngs- ämnen « ledande til

fäkrare kännedom af botnings-fåtfen, före.

Jpår en fortfarande nit hos tilkommande Lå-
XL B. N:o 24- A a ka»'
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käre, och gör (ig hopp af, under K. Acade-

miens forefyn, desfe brifter må kunna årlåttas.

Hela Talet förtjänar hvarje god Med-
borgares upmårldamhet.

K. Vet. Acad. Nja Handlingar y 3>dje

Qyartalet är 1793*

P. 163* Inledning til Kunjkapen om Majk»

kräken i almdnhet , <$:te Clasfen , Mufslor,

Cochleata, af A. Modeek.

Sedan en omftlndelig inledning föregådt

om desfe Mafk- krakens hushållning och lef-

nad9-fått, indelas de: i:fta Ordo Dentata
,

fom hafva et tandlikt /kal med 14 genera?

2:o Ordo Subdentata med "mindre tydelige

tand-uddar på /kalet , dar 3 genera förekom-

ma; 3:0 Ordo Edentata dar inga fpår til tan*

dige uddar märkas, hafvandes 4 genera. Spe-

cies hithörande, upgifvas ftiga öfver 500.

P. 184* Anmärkning vid a t/killiga Wefiindi*

Jka Träd-arter , af Sam. Fahlbekg.

Hår förekomma anmärkningar Öfver Hy-
menea Courbaril L. — Zsrnthoxylon Clava

Herculis L. — Fagara pterota L. — Bryna-

nia (tans L. — Plumieria Alba L* — Plum.

rubra L« — Bombax pentandrum L. — Bur-

lera gumifera L. — Guajacum Officinale L. —
Pfi-
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Pfidium pyriferum L. — Pfid. Monfanum L.
— Copailera Officinalis L. — Myrtus Cu-
ris L. —r Erythrina Pifcidia L. — Ricinus

communis L. — Agave Americana L. — Hip-

pomane mancinella L. — Jatropha Manihott
— Jarr. Curcas, Gosfypifolia L. — Citrus

Auranfium L. — Mimofa ungvis Cati L. ~
Corypha umbraculifera L. —» Prunus Sphasr-

ocarpa L. — Lantana involucrafa L«. — Po-

inciana puicherrima L* — Brynonia triphylla

L. — Cytifus Cajan L Casfia Alara L.—
Coccolaba uvifera L. -— Tamarindus Indica

L. — Cactus peruvianus heptagonus L» —

-

Härigenom uplyfes be/kaffenbeten och

nyttan af hvad fom vildt våxer på Oen Bar-

thoiemi och nåfta granfkapet,

Pag. T9g, Befltrifning på nya Vijk-artcr Utaf
Abbor - fldgtet , ifrån Japan , af C. P*

Thunbekg.

Hår förekomma: Perca pertufa och Per-

ca Cirrofa, fcientifice belkrefne och afritade*

Pag- 201. Acrojlichum Hyperboreum ^ en o*

känd Svcnjk vdxt , uptdckt och bejkrifvcn

af Sam. Lillieblad.

Denne Filix be/krifves förft omftlndeli-

gen och afritad på Kopparftickef vifesj år

funnen på branten af de Nordligafte Laplke

Fjåll; uptåckandet befkrifves firax Norf om
A a 2 Tto-



372 * ) o ( #
Torneå Trå/k nåra 68 gr » på et Fjallberg

Kdrpile kallat.

Pag. 20g. Om Vife - höets Byggnad och ttU

komft, af Baron C. G. Adlekmark, Can-

cellie-Råd*

Detta år icke fexkantigt fom Binens bygg-

nad i allmänhet, utan fphacroidifkt, fållan öf-

ver 20 i et bi-farnhålle, och hos unga fvår-

mar intet} Äggen, hvaraf Vifar framalftras,

låggas icke uti redan formerade pipor, fom
med Bi -agg i allmänhet, utan på kanten af

Kakornes ojämnhet»

Desfe granflcningar, tillika med flere nog«

granne anmärkningar oro Vife- fall och Bi-

hushållningen, göra denne afhandling lika be-

haglig fom nyttig*

Pag* 229» Utkafl til Uggel-Jldgtet , i fyrmer-

nerhet de Svenjke arternes , NaturahRijh-

rfa, af P. G. Tengmälm, M. D. Prov*

Medicus*

Efter en i almånhct utkallad kännedom
af deras arr, femmar, fefnadsfått och fatt ar

föda fig , upräknas liar Species* a) Capite au-

xito, Strix bubo, Ufven, med fina varieteter,

och beikrifves hår hela defs hushållning.

Pag. 240. Formånen at vid Starr"Operation

noga och ojta renfa Ögat, bevift genom
tn lycklig hdndelfe, af J. L* Odheuus.
Sålian lyckas det vid Starr-Operation at

mycket röra vid de inre delarne af Ögat, af

fa-
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fara f6r inflammation, bulning och fynens

förluft ; denne gång var det oumgångeligt och

lyckades åfver all förmodan; håndelfen be-

fkrifves tiJ upmuntran for Starr- Operateuref.

Om Borax -Saltets härkomjl.

Borax finnes på flere ftåilen i Oftindien,

raen förnAmligaft i Riket Tbibet. Ifrån berg

utrinner en tjock grönaktig vår/ka, hvilkea

Jedes i gropar, fom fedan de blifvit fulle,

öfver/kyles fårft med risqviftar och ytterft

jord, hvarefter Cryftaller anfojuta innom 3
a 4 månader, hyilka fedan uptagas och kal-

Jas Tinkal. Såljarne blanda desfa Cryftailer

med fett eller fur rajålk, at de ej ma falla

fonder til pulver.

Om giftigheten af Bittermandel.

Det it bekant at Aqva deftillata foleo*

rum Lauro-cerafi år giftiga och iom Bitter-

mandlar, når de ftötas, gifva en luckt fom
nära liknar förenåmde blad, har en Med. D.
Doiz låtit af dem praeparera et dylikt vat-

ten och därmed gjordt förfök* Denna klara

våt/ka fom har mjölkftrimor uti (ig, år myc-
ket fkarp och flygtig. Små Foglar dogo af

A a 3 eo
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en enda droppa innom oågre fecunderj Ca-
niner innom 5 minuter af 7 droppar 5 och

når dåraf ingöts i får på Caniner , hade det

fannma ohyggeliga vårkan j åfvenfå genom Cli-

Jtirer och infprutningar i Vagina på Caniner

och Kattor.

(Pbyfic. Aarbog, N, Bötcheb, Köp. 17930

Utdrag af Prov. Mediet i Linköping

D. Lodins Embets-Relation for 1793.

I flera års tid har jag i min enfkildta

pratfique nyttjat et ringa köftfamt medel e-

mot Veneri/ke fjukdomen, och funnit dåraf

få mycken förmån , at jsg anfer för en ikyU

dighet nämna det för Kongl. .Collegium Me-
dicum. Medlet år en imitation af det Hol.

Jand/ka, hvarom Herr Scheele Jkrifvit i La*

karen ooh Naturforlkaren 7:de Bandet pag*

246.

Jag började föfft at tilreda desfa drop-

par efter Herr Scheeles anvisning} men O-
peration blef både koftfam och onyttig: koft-

fam i anfeende til mängden af Saltfyra, fom
fordrades til Järnets uplösning, och onyttig

i anfeende til den myckenhet Sal martis, fom
ficks efter Solutionens evaporation , hvaraf

båqde, at, då dropparne flått tilredde i någ-

ra dagar, JårnfaJtet praecipiterade (ig til fådan

cjvao*
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qvantifé, at ganfka litet kunde gagna af he-

ja tilredningen. Detta gaf mig anledning at

taga Tinclura Martis til menftruum för Qvick-

fiifvers-ialter. 12 grao Mercurius corrofivus

albus lades til Tina. martis en unce, fom
uplöftes ganfka fnåk. Denna Tintfur har jag

fedan forfökt i Decofler af olika llag, får

fjuklingar fom varit anfedde för obotlige, och

har jag haft den glädjen at fe alla, fom til

pricka följt min förefkrift, inom 7 a § vec-

kor hulpne. Kryddorne til Decoften har jag

valdt efter behof, alt efter fom Venerilka

(mittan varit mer eller mindre complicerad

med andra utflags-forter. Sällan, om ej Vin-

tertiden, har jag låtit koka högre ån en kan-

na Decoft i fonder, fom kall blifvit filad på

4 halfftops-bouteiller, och i hvarje bouteille

Jåtit drypa 12 droppar för fullväxt Folk, faint

vid hvarje ny kokning ökat en droppe af

Tinfluren på hvar bouteille, anda til 15 a

16, fällan högre* En halfflops- bouteille har

blifvit drucken på dagen: hälften om morgo-

nen på faftande mage och andra hälften kl.

5 eller 6 om aftonen. Mat har ej fått nju-

tas på 3 timar efter intagningen. Före cu-

ren har et eller annat laxativ blifvit nyttjat,

men fållan bader. Om obftruftion infallit un-

der curen , har lavemens blifvit nyttjade af

fåpa och ljumt vatten, eller ock har pulvis

Rhej Salin. 2 fcr. a I dr. tdgits då Patienten

gått til fångs. Aldrig ånnu har jag fedt ,det-

Å a 4 ta



376 , # ) o ( #
ta medlet upvåcka falivation, ocli merendels
incommoderar det få litet, at de fjuka gåma
fortfara få långe nådigt pröfvas» Jag har åf-

ven förfökf. Mercure och Jårn i piller- form
med god nytta. För en fom tre gånger le-

gat på Linköpings Lazarett får medfödd Ve*
nerifk fmitta, proppnerade jag piller af Mer*
curias Dulcis 2 dr.

9
Tärt. mart. 6 dr., Ex-

tratlum Fumariae i~ unce och G:i Guaj. ~

unce, håraf gjordes 2 grans piller, hvarat

nyttjades 4 a ^ morgon och afton. Tvanne
år åro förledna fedan denna cur nyttjades,

och ånnu mår Patienten väl» Men med alt

de tta har jag dock ftörre förtroende för drop-

parne med DecocT:. Åt desfa cur-methoder

ej pasfa för Lungfigtige och dem fom befvå*

ras af exulcerationes och obftruäioraes vifce-

rum, år öfverrlödigt at anmärka, hålft ingen

kunnig Läkare lårer göra fådane förföfc, ,

Nyheter.

Konungen i Spanien har för 1^0,000

Livr. köpt det ftora FoRSTERfke Mineral-Ca-

bioettet, hvarom både fal. Fekber i fina Mi-

neraii/Ka Bref och Dr. Fabricius i fina Bref

från London talar. Alla Mineraloger inftåm-

ma dåruti, at denna Samling innehåller de

fållfyntafte ftycken, och öfvergår fjelfva Kej-

serliga Cabinettef, i Wieo hvad Ungerike Stuf«

ter*
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ferne angår* På Ryfka och Svenlka StuflFer

år det minft rikt. Och fom Spanfka Hofvet

därjämte inköpt flere fmårre vSamlingar i Pa-

ris, få blir Madriffke Cabinettet fhart det be-

tydligafte i hela Europa* Defs nu varande

Foreftåndare år Hr, Ysqvierdo, en fynnerli-

gen fnåll Mineralog.

Plumierjke Botamjke Manufcripterne , g
ftarka Folianter, fom i många år varit onytt-

jade fårvarade i Franfy/ka Vetenlkaps-Acade-

miens Bibliothek , komma nu fnart at af Tryc-

ket utgifvas. Ritningarne allena utgöra et

ganfka ftort antak Ehuru efter hans död et

ganfka ftort antal , dem han redan befkrifvit

och afritat, blifvit af andre fåfom nya utgif-

ne, få (kola dock ånnu någre hundrade al-

deles nye och okande nu komma i dagen*

PtUMiER§ Botanifka be/krifningar blifva bok-

ftafveligen bibehållne 5 vid de bekante tilläg-

gas LiNNEi/ke och andre Synonyma, och de
ånnu obekante, fom blifva i koppar ftuckne,

be/krifvas efter Linnes method.

Collegium Medicum i Niirnberg har d.

27 Maji J792 firat dt 2CO-åriga Jubilaeum

med mycken flat, och til fin Inftiftares, den

Niirnbergfke Patricien Doft* Cameraru Min-
ne hållit et Tal och ufgifvit en Medaille,

fom har defs Bild i profil med omfkrift,

Joach. F4 Camerarius. Patr» Nor* M. D*
Coll. M* Conditor et Decan. Perp. — På an-

dra fidan iafes i en krans: Collegium Medi*

A a 5 cum
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cum Norimhergenfe Duo Sczcula Feliciter Per*

fta s. Die XXV11 Maii CDDCCLXXXX1L
Kongl. Seraph. Lazarettet i Stockholm,

har, jåmte mycken utvårtes prydnad och in-

värtes ombyggnad, få at det nu beflår af ig
florre Salar och 6 mindre Rum, af hvilka

nä t re åro for båttre fjoke,föm hafva råd at beta-

Ja föj lig, utom nödige Rum for Under-Cbirurg,
Controilcur Oeconom och betjäning, åfvenle-

des fmai in^om ökat Sjuk-fångarnes antal, få

at i April 1794 66 ftycken dageligen-dår nju-

ta Läkare vård $ under hopp at tiiökning år-

Jigen (k t af 4 Sängar, til defs Sjuk-fångar-

nes *anral åtminAone går ti) 100.

Under- Chirurgus Hr. Fredric Fröber*
ger år vid flutet af November J792, däri-

från flyttad, och i defs flåJIe år Hr Hans
Olof Casperson antagen.

Nora Bergslags Medicus H* Gust. Fr»

Kellman , år blefven död i Stockholm d. 16
Dec. 179?. ^an var en v^ 1 bereft Svenlk

Läkare; hade varit Under-Chirurgus på KgL
Lazarettet, och under Americanfke Kriget

fom Skepps -Läkare befokt Philadelphia med
flere flålien i Weft- Indien. Efter hemkom-
flm n?åftadels uppehållit (ig i Nerike. Kand
for mycken drift, qvickhet och v rådighet.

K. Lif-Medicus Dr. Anders Hedenberg
har nyligen fådt KgL Maj:ts Refolution pä
i$te och flamma farnt Lön i Kgl. Collegium

ftledicum. Han har hela 30 ar gjordt fjånft

\id
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vid K. Hofvet och i fynnerhet fenare år hos

H. K. Höghet Prins CARL.
Oculiften Joseph Rayneri (Se p. 4^-52

incl. 162-164 incl.) har d. <> Febr. 1793 af

K» Maj:t i nåder århållit Profesförs namn och
heder.

Stads- Phyficus i Gotheborg, Afleftoren

Doétor Joh. Mart. GrÅBERG, afleddarftades

den J4 April 1793, nåra 53 år gammal. Han
hade ftuderat i Upfala och blifvit dår Promo-
verad. Sedermera Stads-Phyficus efter AfTes-

foren D:r Mathias Schulzen, Tom ännu lef-

ver , faft blind af amavrofis.

Forfte Amiralitets -Medicus i Carlscrona

D:r Arvid Faxe, dog dårftådes d. 10 Maji

1793 > i 6o:de året gammal. Han hade ftu-

derat vid Kgl. Academien i Lund, Promov.
1758» Varit flere gånger Exped. Medicus
under Pomerfke Kriget och fenare Sjo Expe-
ditioner; var en arbetfam och ni(i/k Läkare

5

ufgifvit flere Arbeten i fin Vetenffcap, egen-
teligen i fammanhang med Sjö-fjukdomar»
Var de fenare åren mycket plågad af Sten-

pasfion.

Stads-Phyficus i Gefle Doft. And. San-
theson år d. 20 April 1793 i nåder förund

AffefTors namn och heder, lika med Affeffo-

rer i Kgl. Collegium Medicum.
Profefloren vid Theatr. Anat. i Stock-

holm D:r Lars Chr. Tiisigstadius, har den

4 Junii undfått nådigt af/kedf

S. D.
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S. D. år Profeftoren och Andre Anat*

Profeflorn D:r And. J. Hagstrom befordrad

til hans efterträdare, och til Profeftor Doft.

Nils Almroth, Reg* Falt/kår vid Lif-Gardet

,

med EvXtr. Ord. Profeffors FuJimagt,

Fram!. AfTefforen i K. Coliegium Med.
D:r« Z. Strandberg har jämte et Capital af

3000 R:daler til Upfala Academie, fåfom

fond til Stipendier, fkånkt et lika Capital, af

Jbvars InterefTe en fårikild Läkare i Stock-

holm /kall lönas, hvilken ingen publik Syila

får bekläda, och hvars /kyldighet år at be-

föka fattige fjuke af båttre Folk, pauvres

fconteux kallade, och til denna Syfla utnåmt

Med. Doftorn H. And. Magn. Wadsberg.
Til Succesfion efter honom framdeles näm-

ner K. Coliegium Medicum.
Artis Obftetr. Adjunften D:r Christof-

Fer Carlander, år uti Julii månad 1793 kal-

Jad til Stads-Phyficus i G6theborg, efter fram-

Jedne AfTefforen D:r Gråberg j och i hans

flålle år Med. Doft. Jonas Gistr6n utnåmd

til Adjunft.

Archiatern Christ. Hbnr. Hjårne, dog i

Stockholm d. 27 Julii idefs 85*te ålders år. Han
var Son af framl. Landshöf d. , K. Arch. och Coll.

Medici Praefes Doft. Ukban Hjårne* Hade i

ungdomen blifvit antagen fåfom Hof-Medi-
cus af framl. H. M. Dr. Ulrica Eleonora 5'

reft mycket i Lifland och annorftådés, måft

i Religionfc-årenderj blef aldrig promoverad 5

ut«
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ufgaf et få kallat Hus-Apothek 1739* Dedic^

til Dr. Ulrica Eleonora, fom innehöll be-

Ikrifning huru några af honom preparerade,

men icke upgifne Medicamenter, (kulle nytt-

jas, hvilken Afbandling år federmera omtryckt,

Desfe Medicamenter fålde han fjelf, men var

egenfeiigaft kand f6r et Plåfter , (om en tid

mycket bruktes. Hade varit gift, och na

kort före döden nåra vid at å nyo ftå Brud-

gumme. Var af Konungen benådad med en

åriig Penfion af 200 R:daler.

Med. Profefloren vid K. Academien i

Greifsvald och Direclorn för Sundhetskolle-

gium i Pomern, Doftot Carl Predric Reh-
feldt, har den 18 Sept. 1792 århållit Ar-

chiaters namn, heder och värdighet.

Med. Profefloren vid Kgh Academien i

Lund, Doct. Joh* Henric Engelhardt, har

den 25 Julii 1793 undfådt Förfte Lif-Medici

namn, heder och värdighet.

Hertig!. Lif- Medicus Doft. A. Weden-

berg, har fådt Ko-ngl. Lif-Medici namn och

heder.

Prov. Medicus i Halland, Docr. J. L.

Westberg, har den 28 Julii fådt Profeflors

namn och heder.

Prov, Medicus i Sundsvall, Doft. Peter
Ulric Berg, afled dårftådes den 20 Sept*

1793 af Hecti/k Feber. Född den 11 Aug.

17^9* Studerat i Upfala och promotus 1785 i

federmera Bruks »Medicus hos Bergs -Rådet

C*.
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Cederbaum, intil defs han 1786 tiltrådde

ProvincialMedici Syilan.

Den 7 Junii 1793 hölts j Upfala Dom-
kyrka Promotion til Medicinae Doftorer af

Promofor, Anat* et Chirurgia? Profefloren D:r

Adolph Murraij , då följande pryddes med
Doftots - Hatten : Lars Magnus Hoimer,
Verml. — Joh. Magnus Ekelund, Upl*,

Prov* Med. och Chirurg vid Weiterbottens

Reg. — Oloe Gall6n, Helf, — Pet
;
Lund-

mark, Nerk*

—

Pet. af BjERKéN, Angerm*
— Jon. Nils Ahl , Helf* — Nils Avellan,
Finne. — Lars Sante Petterson, Små!. —
Joh. Sigf. Schedvin, Dalkarl— Jacob Åker-
blom, Got!. — Zachr* Colliander, Småf.

— Joh. Nor,eus, Upl. 1— Sam. Liljeblad,

Oftg. — Carl Fr. Blumjenberg, Dalkarl.

Docror Gall6n befvarade Dosors -Frågan:

an Studia Medicina atque Chirurgia in Pairia
jejungenda fint} med nekande* — Doclör A-
vellan gjorde Tackfågelfe-Tale! , och den-

ne t\di var få mycket mer lyfande, fom dera

fkedde dagen efter fedan Theologis-Doélors

Promotionen, i anledning af detta årets Jubi-

leum, blifvit på famma ftålle förrättad.

Stads -Chirurgus i Stockholm Hr* Joh»

Theoph. Nathorst, afled den 29 0<5t 1793 ,

i 7i:fta året gammal. Född i Schrefiert ha-

de han tilbragt fin måfta tid i Stockholm,

ooh genom vidftråckt Läkare-vård famlat bå-

de Vänner och förmögenhet» Hans enda
Son
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Son år Reg. Fålr/kår vid Smålands Cavalleri,

med AflefTors Caraftere.

Provincial- Medicus i Abo Lån, Affeffo-

ren och Lazarets-Medicus dåiftådes, Dottor

Joh. Gabriel Bergman, afled i Abo den 4
Nov. 1793, i defs 6r:fta år, af en M-fen-
reriik Feber. Han var född i Finnland 5 äg-

de mycket förtroende i (in ort lom Låfcare,

och faknas fom en driftig och nyttig Med-
borgare.

Amir. Chirurgus i Carlscrona Aff?fforen

Hr. J. W. Brandenburg , har den 23 0#.
1793 fådt nådigt affked.

S. D. år Falt- och Stads-Medicus i Carls-

crona, DocT:or Carl A. Faxe, befordrad til

Amir. Medicus, och Chirurgus Hr. L. A. Pa-

lander til Amir. Chirurgus 5 han har föiut

varit Under- Chirurgus på Kgl. Lazarettet i

Stockholm i flere år, och ledan i Roilagen

Bruks-Chirurgus.

S. D. har K. M. nådigft beviljat Tjin-
ftebyte emellan Prov. Medicus i Wefterås

Doflor Birger Martin Hall, och Fnftads

Medicus i Efkilstuna D:r Per G. Tengmalm.
Efter D:r Hall, fom begärt af/ked, har

K. Collegium Medicum d. 24 Nov. f å. til

Friftads-Medicus i Eskilstuna och P« M. Ad-
juncl utnåmt Doctor Olof Gall6n.

Hr. Daniel Rolander dog i Lund dert

9 Aug. 1793, några och 60 år gammal.
Märkvärdig daraf, at han varit i fram], Arch.

och
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och Ridd. v* Linnes Hus, fom Student, In-

formator för hans Son, federmera Profefloren

Hr. D:r Carl v. Linn6, och /kickades mot
flutet af 5otalet til Surinam i Botanikens å«

render, hvarifrån han ej iångt efter hemkom
^

iiien befans då olyckeligen vara rörd til fina

finnen? medförde bland annat en famling af

Seroina , dem han trodde vara åckta Pårior

5

refte med dem til Dannemärk i tanka at få

fålja dem, men mifte dem genom tjufvar 5

ftadnade fluteligen i Lund, dår han mot 30
år villats,, och fådt (it uppehälle dels genom
Prof» o. R. Lidbacks bitride, dels af Stu-

derande.

Med» Doei. Hr. Per WesTRiNG har af

K* Vet. Academien blifvit upmuntrad at fort-

fara med fina inlämnade förfök at af Svenfk

Mosfe och Lafarter filreda goda och beftån-

diga Fårgor, fä val på Silke fom Ylle, ge-

nom en honom tildelt Guld- Medaille öfver

K. Academiens infliftelfe, fom å ena fidan

iar K. FREDRICS Bild, och på den andra

en gammal Man fom planterar et Tråd, med
éfverfkrift: Ditabit fruclibus svurru

Mot flutet af Nov. 1793 afrefle härifrån

Staden Oculiften Profeflor Rayneri, efter

rycktet til Rytsland*.

prov. Medicus i Stockholms Lån Docl,

Carl WeRTMULLer* och Stads-Phyficus i Sa-

la D:r Anders Hesselius, hafva d. 30 Jart.

1794 fatt K. M. nådiga tilftånd at byta Tjånfter*

Säh>
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Samma dag beviljade Kongl. Maj:t at et

nytt Apothek får inråttas i Mafthugget, ert

Förftad af Götheborg.

Med. Doft. Joh. Noråus år den 6 Fe-

bruarii utnåmd til Provincial-Medicus i Sunds-

vall och Vefternorrland.

Framlednej Grofshandlaren i Stockholm

Nyström, har bland många andra Tefta-

ttientari/ka författningar,! åfven ihugkommit
publike Bambördshufet, få at redan dit årO

af Curatorerne aflamnade 4000 Riksdaler,

dels Banco, dels Riksgålds-fedlar, hvilka ef-

ter hans önfkan böra til fattige Barnaföder*

fkors hjelp användas. Det år åfven hopp
om ånnu något mera, då Boet hinner flute-

Jigen utredas.

Med. Do&oren Hr Joh„ P* Westrxngé
år den 8 April 1794 af Kongl. Maj:t nådigft

tillagd Lif-Medici Fullmagt.

Med. Leclorn vid Stregnås Gymnafium
och Prov. Medicus i Lifgedinget, Dotf. Mag-
imus jGabr» Österman, dog den 14 April

1794, 63 år och i£ månad gammal. Han
hade en kort tid varit Fålt-Medicus vid Ar-

méen i Pommern I7<>8> federmera meren-
dels i Stregnås. Promoverad i Upfala 1760»

Prov. Medicus i Ro/lagen Doä. David
Lundal, dog i Norrtelje den 2 Maji 1794,
31 år gammal, af en Maligne Feber 5 kand
för et praäilkt faille och arbetfamhet.

X/,B.N;o2J. B b Til
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Til Diredeur vid Kongl. Seiapli. Or-

dens Lazarettet i Stockholm, utnåmdes den

2g April Hans Excel), m. m. Grefve Nils

Posse, efter Hans ExcelU R. R. m. m. Grefve

F. Axel v, Ferssen, fom efter en mattande

fjukdom afled den 24 April 1794, något of-

Ver 7<> år gammal.

Prov. Med. i Helfingfors D:r Carl H.

Wenman, år den 22 Majj i nåder transpor-

terad til famma Syfsla i Åbo.

In-
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Innehållet af Xl:te Bandet:

Dir Lundmans Biograpbie -

Låkare-hånJeifer af Hesselius -

Sjuke på K* Lazarerfet J790 -

— _ i prov. Lazaretterne f. å*

Läkare -Nyheter - - *

D:r Edgrsns Embetsberättelfe *

Rapport om en Bo!kaps*fjuka -

Et tienbårdnat Fofter af Pajola -

Om Maikar i Tarmarne af ScHäAnK
— Apothekafe konftgrep , rec. -

Läkare-nyheter från America af Rustf

Om Luft-Theorieo af Higgins -

Läkare-Nyheter * *

Förlöfte på Almänna Barnbörds -hu*

iet 1791 *

Sjuke på K. Lazarettet 1791 -

K. Vet. Ac, N* Handl, 1791 , 2:dra Qv.(---- 3 :dje Qv.
— - « « * 4:de Qv»
Väderlek och gångbara fjukdomar i

Stockholm April —- Sepfern*

ber 179 1 * * - «•

Födde och döde i Stockholm 1790
Väderlek och gångbara fjukdomar i

Stockholm Oå. — Dec. 1791
K. Collegii Med- Prot. om Oculiftert

Rainer*. - - -

Förlöfte pä Barnböfds*hufet Pro Pä*

tria 1 791
«

*
'*

5

Bb 2

Pa g té

7*
104

tu

t*
19.

21.

22*

2^
25.

30*

&
33.

36-

38*

4Ö4
42c

44*

4?*

*2«

Stark
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Stark blodfpilning utan fara hos ett

hafv3nde , be/kr.

Le&or D a
.r Bkandelii Embersberåtfelfe

Sjuke i Prov. Lazaretterne 1791 -

Om fvår bÖrfel, rec.

Bot för får/k Siphifis

Dito for Binnikemafk

Prof på blyhaltigt Vin
James Pulver beder. -

Vinättikas ktfaft mot Hydrophobie

K. Vet.Ac. N. Handl. i:fta Qv. 1792
Dito 2:dra Qvart.

Väderlek och gångbara fjukdomar i

Stockholm Jan. — Jun. 1792
Läkare-Nyheter -

Bref från D:r Tengmalm i London
Medicinfke Difpuiationer iUpfala 1791
Prov. Medici D:r Lundmarks Embets

beråttelfe 1790 -

Camper, Schriften, recenf.

Om Interm. Feber, recenf»

Pharm. Londin n. m. rec. -

Cuilens Materia Medica, rec. -

Läkare -Bref, recenf.

En dödande Barn-fjnkdom i Dublin, rec

Gesenii Materia Medica, recenf.

Kräkmedels fkada i Lungfot, rec.

Polilu Låkare-Nyheter •

Om Angina Vlcerofa, rec.

Mohrenheim9 Barnförlofsnings-låra, rec

Gaän, Låkare-håndeJfer
9

rec. - - iof
Chir

82*

87-

88*

89*

90*

91.

92.

93*

94-
9*-

96,

99«
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Cnirurg. handel fer af Desault, rec

Om conceptionen, rec.

— Maligne Febrar, rec.

— Siphilis af Cirillo, rec,

— Schrofler af Kortum , rec. -

— Skjutna Sår, rec.

—
• Kräftans Operation
— Koppympnings företräde

— Sår/kilte Läkare-fått, jec.

— Landtmåns hålfa, rec*

— Dito Dito - - rec.

Beråttelfe om det mordifoa /kött, fom
ändade Kon. GUSTAF III Jif

Födde och döde i Stockh. 179 i

Om Anguftura-barke.n

Pr. Med, D:r Sauers Emb. Ber.

Dito Hof-Medici Levéns

Om Kejfer Leopolds död , rec.

— Hahnemans Merc. Solub. rec.

— Gicht, rec, -

— Mjölkvafsle-Cur, rec* -

.— Tungan, fåfom tecken

— Caftration -

Almanach fiir Aertze cSrc 1792, rec.

Om Landt-Chirurgers upfoftrande

— Venerifke fmittan af Hahneman, rec

— Apoplexie, rec.

— Lungfot, rec.

— Lazarttter i Europa, rec #

Aft D:r Wadstköms Emb. Ber.

Pr. Med. D;r StAhls Emb» Ber*

Bb 3

389
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Withe, en Sjörefa til S6derhafvet, rec, 163,
Om Tungfpats nytta i Låkare- vä-

gen, rec. ... . !g^— Rotulae brott, rec. m * Ig6.— Koppympning, rec, - i * J87*
«p» Spetål/ka ^f Hensier, rec # - - 137.
•— Tärt, Emetici beredning - » 139.
En ÖV Mineral-Kålla vid Uiric^da! up.

funnen - * - - jgg.
Väderlek och gångbara fjakdomar i

Stockholm J:dje Qv. 1792 - 190.
Läkare-NJyheter 1792 - 192*
Bref om Sjukhufen i London, af D;r

T^ngmalm - 193,
K, Vet. Acad, Nya Handl. 3:djs Qv.

1792, rec, * .* , - £28.
Dito 4-He Qvartalet, rec, . , - 230.
Pito i:fta Qvarr. 1793, rec, - - 233-
Dito 2:dra Qvart* T793 , rec* - * 236,
Avhandling om eJdilåckande ämnen,

af Ap- Nyström - 239,
Medjc. och Chirurg, Håndelfer, af

P?r Hesselius - - 249*
Sjuke på K. Lazarettet 1792 - * 252,
Dito j Province-Lazaretterne 1792 - 254,
JJref om den tilämnade Minnesvården

éfver framl. Arch, Linns - • 25<>.

pito om Jacobi Kyrkogård - - 259.
F6rI6fte på publf Barnbårdshufet 1793 26ot

Berättelfe om den 1793 dårftädes gång-

k PuerperaJ-Feber. • • * s6/ f

Bref
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Bref til Gen. Dir. af Acrel från Laz.

Chir. Holberg ... 278.

K. ColU Medici Protocoll om Oculi-

ften Prcf. Rayneri - 280.

Pris-frågor af K. Ver. Acad, med Sva-

ren och Belöningarne - • 282»

Bref från AffefTor Santhesson om en

föregifven Groflcffe - - - 28Ö#
Bammorlkans beråttelfe i famroa å*mne 289»
Bref til Gen. Dir. af Acrel från Affes-

for Blom - 291»

Våderlek och gångbara fjukdomar i

Stockholm från Oä. 1792 til ult.

Martii 1793 - 294.
Dito för April, Maji och Junii - 296.

Recenfion af Medicinska Difpurationer

vid Lunds Academie 1 790 - 297.
F6rfök til en Svenfk Flora af S. Lil-

teblad, rec. • 3II«
Vet, Handlingar 1 T. I haft. S. Hb-

dil, rec. - - - - - 312»
Dito 2tdra Häftet - - - - 314.
Cafus Medicus - - - • 31^
Utdrag af Prov. Medici Aff. Apel-

baums Embets-beråttelfe • - 317»
Dito AfT. Biörnlunds - - • » 320.

Dito AfT NÅzéns .... 32*.
Nytt medel emot Brånn*fkador rec. af

D:r Tengmalm - - - 327*
Vecerifke fjukes botande i Söderman-

land af J. Hartman • - 33?»

b b 4 Em-
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Embefs-beråttelfe af Prov. Med. A1T.

Westberg • - - - 340*

Födde och döde i Stockholm 1792 - 345-

Sjuke pa K. Lazaretfet 1793 - - 349
Handlingar om Guidfmeden Flodbergs

dråp - 35 1 *

Studerande i Medicin vid Lunds A-

cademi 1793 - 36?»

Förlötte på Barnf. hufet Pro Patria 1793 36?.

Bref från P. M. D:r Wichman i Philipftad 366.

Tal om Djur-rikets beftånd, af Ju-

tiN , rec. - 367»

Dito om Låkare-Konftens nyafte fram-

fteg, af O. af Acrel, rec, - 368*

K* Vet. Ac. Nya Handl. 3 Qv« 1793 , wc. 370.

Borax-Saltets hårkomft - 373*

Bitter-mandels giftighet ... 373.

Utdrag af Pr. Med. Dit Lodins Emb.
beråttelfe - - - -374*

Nyheter - - - - - 37Ö«

Ifo



Regifter.
å/ver

Ellofte Bandet

ACREL (O* af) 123, 278, 291, 363.
ADLERMARK (C. go 372.
ALMROTH (NILS) bef. 71, 380.
Amputation, 217.

Angina Ulcerofa, 96, 213.
Anguftcra-Bark, 74, 125.

Apothekare-bedrågerie, 24»

ny i Götheborg, 38?-
Apotheken i Weflergöthland, 59.

B.

Badftugugång i Savolax, igo.

BANKS (JOSEPH) defs Bibliothek, 72.

Barn (oågta) vårdilöfas, 58.

Barn (fpåde) deras dödlighets ordfak, 92.
Bamförlofsnings-Hus, 32, 52, 226, 260j

36s, 38S-
Barna-mord, 322.

BERG (P. U.) död, 381.
BERGIUS (P. J.) död, 12.

BERGMAN (J. G.) död, 333.
Binnikemafk, bor, 62»

Bitter-mandtls giftighet, 373.
BJÖRNLUND (B.) 285.
Blodgång efter fall hos en hafvande, aflopp

utan fara, 53.

B b 5 BLOM



Regijter.

BLOM (AfT) agi.

BORN (von) Kejf. HofRåd, död, 31.

Borften, en Barn fjukdom, 7*

Borax hårkomft, 373,
Bo/kap*-fjukdow , 19.

BRANDENBIRG (W-) bef. 31.

- lh W.) 383-

BRANDT (M. D.) 275.
Brånfkador, bot, 327*

Brånvins-fupandes (kadlighet, 56, lig, 137.

BÄCK (ABR.) 123»

C.

CARLANDER (CHR.) bef. 380.

CASPERSSON (H. O.) bef. 378-
Catharal-hofta, 340.

Co!!* Med. i Niirnberg 20O-årige Jubil. 377»
Conceptions-fyftsm, 101, I09.

Correx Angaftura, 74,

Cuopia Låns belägenhet, tru m. 176.

D.

t)iarrhoe, 214.

Doäors- Promotion vid Med. Fac. i UpfaU

1793, 382-

Dårhus-inråttningar, 220.

Dåclfådt Barn, 7*

Döfhet, bot, 6l

•

E.

Eldflåcknings- medel, 239*

ENGELHARDT (J H) 36?, 38*-

Engeilka Sjuk- och Dårhufen, 193'.



^Utgifter-

F.

Fallandefot, 8»

Faran af Liks begrafning i Kyrkor, 2^9,

FAXE (ARV. och CARL) 2855 ARV. dåd,

379.
Febris puerperalis, 26r.

FERSSEN (Gref AXEL von) d6d, 335*
FLORMAN (ARVID) 365.
Flugor at döda, 7.

FORSTERSKA MineraKCabinettet, 376,
Fofter ftenhårdnat, 21»

Frofla, botad, 8, 89, 214.

FtfÖBKRGER (FR.) 54, 378.
Fångelfe-Febren, 109.

GALLEN (OL.) 383*
Gall-Feber, 137, 138*

Gicht, 143.

GISTREEN (JON0 bef, 38o-

Gonorrhoea chron. bot, 173.

GRÅBERG (J. M.) död, 379-

HAGSTRÖM (JOH. OTTO) död, 69.
AND. 123, 359 > 38o.

HALL (B. M.) 383-

HALLMAN (JOH. G. JUN.) bef. 71, 123*
HARDTMAN (JOH.) 335-
HEDIN (SVEN) 123, 28?, 312, 314-
HEDENBERG (A.) bef, 378-

HES.



Regtjtep.

HE^SELIUS (A^ ^84-

HJÄRNE (CHR. HIN.) dSd, 380*
HOLLBERG , Laz. Chir. 278-

HUNTER (JOHN) 7?.

Hvirlöks-Jukt i uphoftning, 3i6#

HÅGERSTRAND, Chir. 287-

Hålfo-Brunn vid Cuopio, 164»

» Uiricsdal, Tgo»

Hydrocele, 216.

Hydrophobie, bot, 64.

I.

JAMES Pulver- beredning, 64.

JEFFGOTT (JOHN) bef. 32.

Iglars application, 9.

JULIN (JOH.) 367.

K*

KELLMAN (G. FR*) dåd, 378.

Koppor, 83, 84, 87, 116, 126, 187, 219,

220, 249.

Knåfkålens brott, 186.

Kråftfår, bot, 25, 85 1 88, 9*, -"5*

L.

Lamhet, i almånbet, 214,

i anfigtet, 129.

i fvalget, 129.

Landt-Låkares tildanande, 150.

Lazarettet i Philipftad, 366.

i Stockholm, io, 33, 252, 349, 378*

La-



Regljler*

Lnzaretfer i Landsoiterne, II, ÉQ*

Ledum, defs kraft, 345,
Lefnads- fattet i Cuopio L1n, 177.

LILLIEBLAD (SAM.) 312, 371-
LINDROTH (P. G.) bef. 30.

LINNEI Minne, 257.

LODIN, Prov. Med. 374.
LUNDAHL, (D.) död, 38*.
LUNDMARK (JOH. D.) död, 71;

Lungfot, 94, 144, 156.

M.
Manna foliara, inhemfk, 228»

MARTINAU (JOH. CRYS,) döå
9 70.

Mafk-plågor, almånne i Savolax, 183.

Mafk-medel, 2<J*

Metallers befkafFenhet, 29.

MmeraUCabinet efter FERBER, 31.

Minnespenning öfver B, BERGJUS och P. J«
BERGJUS, 14.

Mjölk-fördelande medel, 94.
Moderpaslion, 175.

Morbus, Niger, be/kr. 13U
MURRAY (A. J.) död, 31.

Måfsling, 140, 341»

N.
NATHORST (J. THEOPH.) död, 382c
Nerveuf. Febrar, 213.
NORÅUS (JOH.) bef. 38?*
NYSTRÖM, Grofsh., defs Teftam., 38*.

Of*



Regtjler.

O.
Öbftru3io alvi, bot, 2{o*

ODHELIUS (J.L.) 48, 49, Jlj 123, 189,
28o, 372.

Onanfe, defs följder och bot, io6«

Opii farlighet, 14.

P.

PALANDER (L. A.) bef. 38J.
Paraplegia perfeåa

, 32^.
Pharmac. Lond. critiferad, 89 j 93-

Pleuritis biliofa , I2f*
Plica Polonica, 9^.
PLUMIERS Bot Manufcript, 377.
POSSE (Gref NILS) 385-

&
RAINERI,OcuIift, 45, 162,280, 379, 3g4«
REHFELD (C. FR.) bef. 381-

Remitt. Feber, 341.

Rhevmatifm, bot, 83, 212, 341.

RIBBEN (CARL) 123.

ROLANDER (DAN) död, 383-
ROTH (JORAN) bef. 192.
RUNG (D.) bef. 123, 192.
Rödfot, 136, 158-

Rötfeber, 134, 213, 317*

S.

SALBERG (C. JUL.) död, 7

v

SALOMON (ELIAS) 213.
SAN<



Reglftiri

SANTHESON, Aff., 286, 288 , 3 19.

Savolax Porten, 178.

Scrophler, 212.

SCHULZEN (MATTH.) 379-
SCHULZENHEIM (C. FR.) 123.

SCHUTZERCRANTZ (HERM.) 123,
SIEFVERT (J. V.) död, 31.

Sjukhus i England, 193.

Skarlakans-Feber, 1733 320.

Slag, defs bot, 155.
Spetållka, 188, 278*

Sdina bifi da, 87-

Starr-Operation, 217*
Stenfkårnmg, 216.

STOBÅUS (KiLIAN) död, 69*
STRANDBERG (ZACH.) död, 70, 33o-

STÅHL (A. J.) bef. 32.

Sublimats friktioner, 111.

SWARTZ (OL.) bef. 13.

Syror at göra, 26.

T.
TENGMALM (P. G.) 327, 355*357,372,

383.
THEEL (DAN.) 123,

THENGBERG, Koppympare, 56.

THUNBERG (C. P.) 371.
Tin<ft Martis c. hydr. 375.
TINGBERG, Proft, 366.

TINGSTADIUS (LARS) 379*
Tumme afbiten och återväxt, 324*



Regl/lcn

V.

Veneriik fmitta utfprides genom Sili-fiflcef
3

57, genom Badftugor, I8i.

yeneri/k fmittås bot, 62, 85, III, 142,
153, 217, 3i9> 335,342,343, 374-

W.
WADSBERG (A. M.) bef. 330.
WADSTRÖM (J. A.) bef. 192.
Watten at göra , 26.

Wattenfot, g6, 105, 214»

WEDENBERG (A. F4) 53, 365, 381-
WERTMuLLER (C.) 384-
WESTBERG (J. L.) 38i*

WESTRING (P.) 384, 38?.
Wer. Acad. Pris-frågor i Låkare-vågen, 282r

WICHMAN (DAN.) bef* 192, 366.
Win-prof, 63, *74-

Z.

ZIERVOGEL (FRED.) död, 192.

Ättikas kraft emot brända får, 327.
• • galna Hundars bett, 64*

ö.
Ögon -plågor, 9.

Oron-värk, botad, 9.

ÖSTERMAN (M. G.) död, 38?.
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