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Om de Sttene, fom ere fundne i Galle- 
Blaren hos det af denne Tuds Sygdom henfaldne 

Horn-Kvag; om, og hvorvidt samme haver 
Deel i Sygdommen?

man har anvendt al Umage paa at erfare Beffaffenhe- 
den af den iblant Horn-Qvceget Zrallerende peitiientialfFe 
Syge, for derefter at anstille Luren, og til den Ende og- 
saa aabnet de hendode Kroppe ; saa er man ikke alleneste 

hist og her, lkiont ikke hos alle, dog hos de fleste bleven var, at Gal
le-Blceren har vcrret meere, end ordinair, udspilet, og i den samme 
en storre qvantné af Galle, end ellers, naar Qvcrget er sundt; Men 
man har og fundet i Galle -B men hos en Deel Qvcegs-Hoveder 
nogle Kugler, hvilke man (da man ellers og iblant antreffer dem) 
pleyer, i henseende til deres Haarhed, at kalde Calculos eller Lapi
des Veûcæ felleæ. Da derfore adflillige derved ere bragte paa de 
Tanker, at saadan Galle-Blmens Beskaffenhed er, om ikke en Aar- 
sage til, saa dog en Virkning af den Zrârende Syge, og des Aar- 
sag have eragtet det billigt, nmmere at overveye, hvorvidt denne 
Meening kand vme grundet, og om derved et storre Lys kunde mn- 
des,til desto noyere at kiende, og bedre at hemme dette Onde? Saa 
har jeg derover i folgende vildet give mine Tanker tilkiende.
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Det vil altsaa vare fornedent at uudersoge:

Qyæft. i.) Hvad det har for en Beskaffenhed , som i alminde
lighed med Galle-Blare-Steene , faa i særdeleshed med 
dem / som ere fundne i Kroppene af det hendode Horn« 
Qvceg?

2.) Hvad det er for en Syge , som grafferer iblant Horn- 
Qvceget?

z.) Om forbemeldte Calculi, enten har kundet genereres, eller vir
kelig rre genererede af saadan Sygdom?

4.) Om man af den Mcengde Galle/ samt af de i ®atte'J8iceten 
undertiden forefundne Steene kand vendte at komme ncrrnre* 
te efter/ enten Grunden, eller Curen, til denne Syge?

Qyæftio I.
Hvad har det for en Beskaffenhed, saavel i almindelighed, 

som i særdeleshed med disse Calculis, fom cre 
forefundne i Galle-Blcrren?

Refp. Det er iblant de Medicinske Observationer ingen stem
med og ubekiendt Sag, at man, hos Mennesker saavel som Qvceget, 
men i besynderlighed hos Horn-Qvceget, har i Gatte-Blceren og de 
Gange, som Gallen maa paffere igiennem, forefundet flig tyk og 
haard Galle, der tid efter anden er bleven meere og meere fast og 
haard/ og har, at ansie uden paa,vceret/ som den kunde varet po
leret. Blank Menniskene ere gamle Folk og Fruentimrner, som 
sidder meget stille/ underkasted dette onde, hvilket man iblant forst 
har kundet kiende efter deres Dod, siden ingen besynderlige Tilfalde, 
som Kiendetegn dertil , har yttret sig, medens de levede; mm V 
blank har dog fligt varet at flutte af deres smertefulde Omstandighe- 

der
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der og en guulagtig Farve, der har tillige ladet sig see i deres Ansig
ter. Tallet paa flige Steene, hos Menniffer saavel fom Qvceget, 
er ikke altiid lige; meget meere finder man antegnet, at man enten 
har fundet en ftor Calculum, eller fieere smaa; deres Gestalt har li
geledes vcrret snart rund, snart kantet. Jligemaade er deres Far
ve nu bruunagtig, mi grenagtig, nu pletted, iblant og, men dog siel- 
den, hviid: Hos Horn Qvcrget er deres Farve, nu meere, nu mindre, 
guul ; Ligesaa ere de hos Qvceget meere lese og mere, saa at de 
snarere falde fra hinanden og gaae i stykker, end de Calculi, som ge
nereres i Galle - Blcrren hos Menniffene, hvilke ere langt fastere. 
Hvad nu de Capá angaar, som paa forbemeldte Maade ere tag
ne af Galle - Blcrren hos Horn-Qvceget, saa ere de i deres udvortes 
Skikkelse runde, og af Storrelse, som et Due-LEg; Deres Farve er 
Okker - guul , saa at man dermed kand tingere og farve Papier og 
fligt ; De smager gandffe bittre, men har aldeles ingen Lugt; De 
veyer, efter deres Storrelse at regne, ikkun gandffe lidet, saa at en
hver er ikke stort over et halv Qvintin tung, og naar man kaster dem 
i Vandet, svemmer de oven paa ; I besynderlighed bestaaer deres 
Strucftur uf lutter Lameller eller tynde Skorper og Nander, som lav- 
viis ligger oven paa hinanden, paa samme Maade formerede, som 
veroar-Steene, men derhos gandffe hullede og aabne, siden disse 
Lameller, naar man meget rorer ved dem, falde snart af, og gaae 
i Stykker ; holder man disse Steene til Lyset, saa fcrnger de Aden 
og tcrndes an ; De Tolveres og loses ikke op enten i Vand, ZEdike, 
eller Spiritu Vini, men bliver alleene blöde,saa man kand trykke dem 
i Stykker, og farve guult dermed. Af hvilket alt det er klart og aa- 
benbare, at disse Calculi Veficæ felleæ, som man har fundet i det af 
denne Zrañerende Syge dode Horn » Qvcrg, ikke ere, i henseende til 
deres Vcesen, adffillige fra andre Calculis, som tilforn ere fundne i 
Galle-Blcrren, men at de meget meere i alle Stykker og Omstcrn- 
digheder kommer gandffe noye overeens med samme.

Qvæ-Bbb
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Qyæftio H.

Hvad det er for en Syge, som grafleret iblant 
Horn-QvEget?

Refp. Den Sygdom / af hvilken der paa en kort Tid saa stor 
enMcengde afHorn-Qvceg plutzelig i disse Lande er henreven, og 
af hvilken ogfaa de tvende Hoveder ere dede, i hvis Galle-Blan'e 
man har fundet bemeldte Calculos, er, efter sin Natur og Vceftn 
ingen anden, end den samme, der nu i nogle Aar har streiffet fast 
hele Europa igiennem, og allevegne, ligesom en Pest foraarsaget at 
Qvceget hyppig er henfaldet: samme har taget sin Udspring og Be
gyndelse i Tartanet, (hvorfra Pesten og saa ofte er udkommen iblant 
Mcnniffene,) derfra har den vendt sig til Moscau; siden til Polen, 
og derfra deels paa den eene Side strakt sig igiennem Liefland,Cur- 
land, Preussen, Pommern, Mecklenborg, Holsteen indtil Enge
land og Holland; Deels og paa den anden Side udbredet sig igien
nem Tyrkiet, Ungern, Dalmatien, videre, igiennem Oesterrig, 
Mcehren, Steyermark, ja og igiennem Italien, Frankerig og Spa
nien : Siden har den vendt sig tilbage igien til Tydffland og angre
bet de der omliggende Lande, indtil den endelig og har yttret sig i 
disse Lande, hvor den endnu Zrailérer.

Vel kand nu, medens denne Sygdom staaer paa, visse Omstcen- 
digheder indtreffe og yttre sig hos det sygeQvceg, i et Land, hvilke ey 
saa lige findes i et andet, hvorom man og har s;a mange adssillige 
Relationel*, saa at en efter den anden prætenderer at have fundet 
Sygdommens Aarsag og Scrde, snart i Hornene, som skal vcree kol
de; snart i Hovedet, siden synene rinder og driver; snart i Rygge- 
Blodet, og saa videre: Me" det gaaer her til med Horn-Ovcrget, 
ligesom med Menniffene, hvilke i een og den samme Sygdom »kke 
alle haver eens og de samme Tilstå, men hver ester sin adssillige 
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Conftitution ; og pññ samme Maade har det sig rned Horn Qvcrget, 
hos f)viiEe Symptomata indfinde sig/ nu fleere, nu ferre, nu svagere, 
nu stærkere; snart paa et, snart paa et andet Sted; men ere dog 
alle Soirer og Skud af een Roed, om de endffiont i deres Ayen, som 
ere u erfarne, eller ikke noye nok giver agt derpå«/ kand, i Henseende 
til Stedet/ de yttrer sig paa, og Gestalten, de lader sig see under, 
synes Meget at differer.

Paa saadan Maade falder da deflige Tanker og Difcurfrc bort, 
ligesom Grunden til denne Syge ffulde vcere at soge, enten i det flet
te Foer, som har vcrret meget fugtigt; eller i en nedfalden ondTaa- 
ge, en giftig Mehldug, en blaae Skye, der oyensynlig har flyttet 
sig fra et Sted til andet, og fligt meere; saafom Sygdommen alle
vegne er fortplantet derved, at det sunde Qvceg er anstukken og be- 
fcengt af det syge, som u formodentlig er kommen tildet; ligesom 
det i særdeleshed er bemerket i Italien, frem for paa andre Steder, 
at ved en med Sygdommen befcrngt Oxe, som blev dreven af Un
gern til Venedig, har Sygdommen allerforst yttret sig idet Vene« 
tiiinffe Diftriét, hvorfra den efter Haanden videre har udbredet sig i 
detMaylandffe, siden idet Ferrariffe, og lige indtil de Neapolitan ffe 
Grcrndfer, hvor den allevegne har anstukket det ftiffe Qvceg og bort
revet en stor Mcengde afHorn Qvcrget, da Tilfcrldene i Almindelig
hed have vcrret af samme Art og kommet gandffe over rens med dem, 
som man ved Sygdommen i disse Lande antreffer.

Forlanger man endnu mrrmere og nsyere at vide, hvori denne 
Syges anstikkende Giffc bestaaer; da har samme lige Beffaffenhed 
med den, der yttrer sig, naar Pest Zrårer iblant Menniffer, og be« 
staaer i et subtilt malicieus Vcrsen, hvilket af Qvcrgets Legemer 
ved Refpirationni fordeeler sig i Luften, og tillige med den trcrnger 
sig ved Infpirationen ind i andres Legemer; Enten nu at samme 
foreener sig i Lungen med Blodet, eller (hvilket og snarere kand be
vises) at det kommer tillige med Spyttet i Munden ned i Maven;
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faa breder det sig/ naav det ved den indvortes Varme i Legemet er 
endnu giort tyndere/ videre ud/ angriber de meest aabne Deele/ 
giorBlodets Beblandelse meent/og saaledes forstorrer det tilLrvets 
Underholdning Naturens fornodne Arbeide, at Legemerne endelig 
maae erepere og undergaae.

Men at denne onde og anstikkende Materie, hvilken andre Crea
ture/ der kand vcrce i samme Egn/ ligesaavel med Luften trekker til 
sig og nedfluger/ dog alleene udbreder sin Gift hos Horn - Qvcrget/ 
dertil er dette Aarsagen ; At der ere adstillige Venena particularia 
til/ hvilke yttrer sig som Gift alleene i et eller andet Specie Anima
lium; Saa at/ ligesom f. E. Fugl-Verk, og fcrrdeles Hons, doer af 
bitter Mandler: Item, Ulve/ Hunde og Katte drcrbes af Rtrve-Kager/ 
som dog intet stader Mennistene, eller i almindelighed andre Dyr; 
Ligesaa yttrer og totte Contagium sin Gift fpeciellement ikkun hos 
Horn Qvceget; Paa samme Maade/ som det og vel hender sig iblant, 
at andre grasserende Sygdomme borttager Heste/ Faar og Sviin/ da 
Horn Qvcrget gaaer frie og deraf tager ingen Skade.

Qyæftio III.
Dm forbemeldte Calculi Veficæ felleæ bar kundet genere

res, eller virkelig ere genererede af saadan 
Sygdom?

Kefp, Det er betcenkeligt at svare paa dette Sporsmaal z siden 
der ere mange af denne smitsomme Syges Virkninger / som man 
endnu ikke knuder ; Som torfore ey bcqvcrmmere eller med vtssere 
Grund kand dommes om et fl igs Fsrgift / end naar man noye gi
ver Agt paa dens almindelige Virkning, og man cndnu ikke ved Eft 
terforckning har erfaret denne contagieufe Damps Acrivitæt ; Saa 
ere der nogle Omstændigheder, af hvilke man rimelig stulde flutte,
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at Sygdommen hos Qvceget foraarsager disse Sreene i Galle-Blce- 
ren; Thi som det allerede forhen er anfort/ at der fast hos alle syge 
Hoveder blaut Horn - Qvceget er funden en stor Forandring i Galle- 
Blceren; saasom, at den har vceret langt storre, og mecre end ordi
naire udspilet; Item, at der har vceret en meget sterre Mcengde af 
Gallen, end scedvanlig, og saa videre: hvoraf man felgelig kand stut
te, at Gallen ikke har kundet have sit Udled af Blceren, men er for
medelst Sygdommen bleven hindret og opholdt; saa har det altsaa 
lettelig kundet ffee, at Gallen, som desuden er en tyk og fty Liqveur, 
er, ved at trykkes lcenge sammen og paa hinanden, omsider bleven 
til et compact, tykt og tcet Vcesen ; Hvortil og kommer dette, at 
man i denne Sygdom har befundet^ at de Deele omkring Maven, 
eller rettere at sige, ved Maveue (siden Horn Qvceget har 4, Maver) 
ere i særdeleshed blevne angrebne og inflammerede; ved hvilken ind
vortes Brand da en storre Hitzighed har reist sig ved de Deele, hvor 
Gallen ligger i Ncervcerelsen, saa har samme ventelig kundet, og kand 
ffee, nodvendig maartet hielpe til, at Gallen desto snarere er bleven 
tyk, og folgelig forvandlet til en Steen.

Vil man derimod paa den anden Side overveye deres Grunde, 
som formener, at saadan Concretion og Galdens Forhcrrdelse ikke 
reiser sig af denne Sygdom, da ere de ikke heller svage : Thi l) er 
det klart og en afgiort Sag , at stige Concrementa, Calculi, eller 
Steene sindes i Galle-Blceren, hos Menneffer, saavel som Horn- 
Qvceg, endffront de ikke ere deheftede med deslige pellilemialiff Syg
dom, ja, endffiont man ikke i deres levende Live har haft de mindste 
Spor eller Kiendetegn for sig, hvoraf man kunde domme, at Galle- 
Blceren var opfyldt med deslige cvteene, men er allerforst ved Be- 
sigtelse bleven var , at deraf har vceret et stort Tal for Haanden. 
2.) At om man endffiont har aabnet mange Hoveders Kroppe, som 
ere creperede af denne Sygdom, saa har man dog meget sielden fun
den Steene i Blceren, og ikke eenaang merket dem hos alle dem, som 
dog har haft megen Galle i Blceren.
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Z.) Er det tilforn bemerket og anført, hvorledes at disse Cal

culi Veficæ feileæ, eller Kugler ere hos Horn-Qvcrget meget mere 
gemeene og langt oftere at antreffe, end hos alle andre Dyr, faa at 
disse forefundne Stene ntaac have deres Oprindelse af andre Aarsa- 
ger i det siden hendode Qvcrgs Legemer , som hielpertil, at disse 
Steene bliver saa varige i Galle- Blceren; hvorom videre her at 
handle vilde falde for vitlofrigt.

4 ) Til at bestyrke denne Meemng, nemlig, at disse Steene vir« 
kelig har vcrret i Galle-Blcrren hos Qvceget, fer Sygdommen er be
gyndt, kand man og henføre disse Steenes Struélur, hvilken, som 
vi forhen have anmerket, kommer overeens med Vexten af en Bezoar- 
Steen, der ikke paa eengang, men efter Haanden faaledes voxerog 
tiltager, at det eene Blad legger sig laugviis oven paa det andet, 
indtil den naaer sin fulde Storrelse; hvortil udfordres en rum Tid, 
og kand ikkeffee i z. eller 4. Dage, som forberorte Sygdom ftaar paa, 
da Deden, som strap paafølger, hindrer deres videre Tilvext.

5.) Endelig synes og Couleuren af disse oft-ncrvnte Steene, 
som ere tagne af Galle- Blceren, at stride imod deres saa hastige 
Vext, siden samme ere af faa hoy guul en Farve, som andre Natur
kyndige have anmerket, da man tvertimod ffulde flutte, at en faa 
hastig Vext maatte foraarfage en meget dunkel Farve, efterdi Gal
dens Liqveur da maatte beholde sin egen m-rke Farve og faaledes 
vcrre bleven compact og haard.

Vilde nogen ikke desto mindre paastaae, at denne Sygdom kun
de dog have contribueret/ om end ikke til disse Stenes Concretion i 
faa faae Dage, saa dog alligevel, naar de tilforn vare der, til deres 
desto hastigere Vext og Forstyrrelse ved dm af inflammationen sig 
reisende Heede, hvorom forhen er talt; Saa kunde man overladetil 
enhver at troe og tcrnke herom, hvad hand vilde.

Qvæ-
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Qvæftio IV.

Dm den Kundstab, font man, ved at aabne det af denne 
Sygdom hendode Qvoeg, har faaet, anlangende den i dem 
forefundne, faa vel Mængde af Galle, fom Galle-Stene, 

kand give noget Lys til at komme nærmere enten efter 
Grunden til denne Sygdom, eller dens 

Kur?
Refp. Vel er det sññ, at man i deflige farlige Tider/ naar smit

somme Syger graflerer/ gier sig al optænkelig Umage for paa der 
noyefte at kunne erfare Grunden ogAarfagen dertil/ siden man der
ved ftyrkes i den Forhaabning/ at kunne faaledes defto vissere og tryg
gere udfinde de, saavel til Precaution, som Cur , tienligfte Mid
ler; Af hvilken Aarsag deres Curiofitæt ikke heller er at lafte , som 
ey have sparet nogen Flid i at aabne det dodeQvceg, og derved baa- 
de at anmerke og bestrive alt det, som dem er kommen usædvanlig 
for: Men det er alleene at beklage/ at al den anvendte Umage har 
ved contagieufe og ellers sielden forekommende Sygdomme meeften- 
deels vcrret forgås/ hvilket de i saaftorMcengde strevne og trykte 
Peft-Reglements noksom vidner: Indtil denne Dag bliver det i 
PeftMder med al Billighed anseet for mere vigtigt og magt-paalig
gende at præfervet?/ end at curer?/ og fra den Tid af/ at øvrighe
den har ladet sig det vcrre angelegen at afvende Pesien ved at hemme 
og hindre al Omgang med de inficerede / af hvad Slags de vcrre vil; 
saa er derved bleven langt mere udrettet, end ved alle Medicorum 
Omhue og Medicam enter : I liae Maade er det og befunden ved den
ne Qvcrg Sygdom, at de brugte Anftalter ved at afsoåe det friste 
Ovcrg fra det syge, at flaae det syge ihjel, at grave det ihielflagne, etter 
af sig selv hendode, dybt ned i Jorden, eller, hvilket i mange Henseen
der er langt bedre, at opbrcrnde det paa aaben Mark, har giort langt 
siorre Nytte, end alle Medici, end sige, alle medicinste Fastere, og 
derhen horende motvillige Hielpers Hielpere (hvilke desforuden af det 

dode
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dode Qvag feger deres Livs - Underholdning) har mcd al deres 
Raad og Auflag kundet udrette, efterdi det er fornodent, at 
Naturen af det anstikkende Veneno 8peàii maa forst vare bleven bè- 
fient/ forend man kand udfinde og faae et Antidotum derimod, fom 
man kand forlade sig paa, og i Mangel deraf har alle hidindtil brugte 
Remedia med Aareladen, Haar-Snorer, Purgeren, Clysterer, bittre 
Urter, Baden i Kalk-Vand, og faa videre, ikke varet tilstrekkelige, eller 
kündet lange til Maalet.

Vel er den Obfervation, som man i denne Qvag-Sygdom har 
giort om Gallen, ikke gandste at foragte, siden samme er befunden 
hos saa meget af det Qvag , der af denne Sygdom er bortreven ; 
Dog stal dette, efter mine Tanker, intet videre i ivre os, end at Ma
ven, som ved den tillige med Luften nedsinnkne Forgift er bleven an- 
greben, er derved saaledes geraaden i inflammation, at dens Deele 
ere opsvulne, og de narmest derved liggende Deele igien trykte, saa 
at Gallen, som ey har kundet have sit frie Udlob, har desto hyppige
re maattet samles og des Aarsag videre udspendes ; Saa stulde det
te alleene folge heraf, at man i Curen maatte fornemmelig vare be- 
tankt paa, at hindre denne Inflammation og hemme stig Spannen og 
Udspiling, paa der Gallen kunde faae sit forrige Lob igien ; Men i 
dette Fald stal hverken Hippocrates, Gallenus, eller nogen af de ny
ere Pest-Medicis kunderose sig, at de har fundet og opdaget noget 
pofitiv og tilstrekkelig Anti-Venenum derimod ; Mm tvert imod 

kan man af daglig Erfarenhed lare, at her
imod hverken Urter eller Plaster 

kand hielpe.
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