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J. B. V. B.
Korte Beretning

hvad hand angaaende

har kundet observere/
Samt simBetcrnknmger om Sygdommens Op- 
rindelse og Beffaffenhed med hosfoyede og derpaa sig grun
dende Midler eller Medicamentos som hand agter og til 

deels har funden tienlige derimod saavel præfervative 
som curative ñfhñNdlet Udt 7. Membris.

Membr. i.
De udvortes Omstændigheder og Symptomata.

aar noget Qvcrgs-Hoved Begynder at angribes af denne 
Zr^ñerende Syge, saa fornemmer man strap at Hovedet 
hanger ned mod Jorden, Gummerne og Tungen bliver 
meere hviidagtig. Hornene gemeenligen kolde, det trakker 

efter varet og liigesom hiver, Begierligheden til Foderet forgaaer 
efter Haanden, det kand ey meere tygge drev, og i fald det ey doer 
hastig, da ved Sygens Dltagelse kand det uden Besværlighed ey reyse 
sig, ikke heller fuldkommen rekke fig ud, mens faaer liigesom Spas
mos, som hindrer Retningen, der indfinder sig Torst og iblant For- 
stoppelse saa vel paa Urinen som Excremente^ iblant en stark Durch- 
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lsb med Blanding af Blod. Kort forDoden ligger det ligesom be
tagen af en Rorelse eller Apoplexia uden Folelse. og Bevcegelse. En 
sen Slum eller Mucus flyder gemeenligen udaf Ncrse og Mund, og 
omkring Tungen mcerkes Vabler eller Bleiner. Det Qvcrg, som er 
bleven friff har omtrent paa zdie Uge af Sygdommen faaet smaae 
Knuder paa Halsen og Ryggen, hvorpaa det er bleven ffabbet. 
Koerne har gemeenligen kastet Kalvene tillige.

Membr. 2.
De indvortes Omstændigheder som befandtes ved at 

flagte det Qvcrg/ som Bonderne foregav endnu 
at vcrre friss.

Udi det Qvceg som ansaaes for stiff endnu, endffiont Hornene 
fandtes kolde/ Hovedet hcrngte ned, og Refpirationenfatot besvær
lig, og dog imod min Villie og Viidende blev flagtet, kunde man ey 
Denne at de almindelizen kiendelige Parter udi Hovedet, Brystet 
og Maven yttrede nogen Kiendetegn til Sygdommen, da jeg tillige 
med de 2de Studiofis Medicinæ af Collegio Mediceo erfarede ved 
Eftersporsel, at den Koe/ som blev flagtet for friff, var den samme, 
som vi kort tilforn havde taltom fajíto Medicamento hun ffulle have 
for den hos hende begyndende Sygdom, saae vi alle Ting neyere efter 
og foruam, at Milten var noget forandret fra fin naturlige Couleur, 
saa og at Aarene, hvorved den foruden Membranis & Ligamentis 
hsnger sammen med Maven og Leveren, var opfyldt med et flags u- 
såanlig sortaatig Blod, hvorpaa Milten blev udtagen og opffaa- 
ren/ da man blev endeel hviide Prikker var deri / ligejom den kunde 
vcrre bestroet med fimt hvidt Sand/ og naar disse Prikker bleve tryk
kede kom derudaf lidet sey Sliim, hvilket alt var Kiendetegn nok paa 
en begyndende Forstoppelse og inflammation ttoi de fiine Aarer/hvoraf 
be ncrnmste AarersUdvidelse/inàmmationssamt VcedffernesTykhed, 
og, om ingen hastig Hielp ffeer, Forråelse fåer / og Leveren, 
som efter de Ayeres Meening ffal have fit flygtige Blod hl deels fra
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Milten / bliver strax opfyldt med u-fadvanlig tykt Blod, faa dm 
tynger ved flneBaand etter Ligamenta, hvorved den henger fast til 
Diaphragma eller Mellemgulvet/ og hindrer Respirationen eller gier 
Qvaget stak-aandet. Udi Brystet fandtes Parterne gemeenligen 
sunde. Men Hjernen var noget opspillet af tykt Blod.

Membr. z.
Hvad forefandtes hos de Koer, der dode af Sygdommen 

uden at have brugt de af mig ordinerede 
Médicamente^

Ved Underlivets Aabning faldt strax i synene den faa kaldede 
Lage - Lappen eller Lappe - Kallunet, paa Latin Omafus, fom er den 
tredie Ventriculus, ber findes udi alle de Creamrer der tygger Drov. 
Denne Lage-Lcevpen var meget udfpiilet/ og ligefom hart udstoppet 
med et flags forterret brunagtig Materie, fom lignedesmaat ffaaren 
og halv forbrendt Foeder. Galde « Blaren saaes gemeenligen meget 
stoer, og med en Mangde fortagtig flydende Galde opfyldt, faa den 
er befunden at have veyet over 8. Pund, folgelig anstenlig foreget 
Leverens Tyngsel, hvorom oven meldt er i Membro 2. Udi Galle- 
Gangen i Leveren fandtes genreenligen en fast-groet Kalk-eller Steen- 
ag tig Materie, og hos fomme Steene udi Galde - Blaren. Galden 
var meget merk i fm Couleur, mens gemeenligen temmelig flydende 
eg tynd, hos nogle fandtes et flags Orme i Galde-Gangen, fom lig
nede meget fmaae Flynder. Desuden faae man paa adffillige Par
ter i Underlivet rodbrune Striiver, fom visse Kiendetegn til Inflamma
tion og Brand. Ved Brystets Aabning fandt man Lungen meere 
eller mindre bedervrt, og Hierret iblant med Polypis opfyldt og lige
som flap hos nogle. Udi Hiernen faaes Aarene (venæ & fmus) op
fyldte med meget tykt fortagtig Blod, Hornene vare gemeenligen 
tomme. Efter andres Relation stal og Hjernen iblant vare funden 
til deels formået«

Set 3 Membr.
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Membr. 4.
Hvad forefandtes udi de Koer som havde brugt

Medicamenter.

Hertil maa jeg forud erindre, at Venderne ( som formodentlig 
vare indtagene af den forefattede Meening at ingen Hielp var meere 
til ) ey vilde lade sig perfaadere eller true til at bruge Medicamen- 
tcrne ordentlig; thi somme vilde flet intet bruge, andre vilde probe
re det, og naar det ey strax forste gang hialp, giemte de Resten af 
Medicamenterttf, eller og kastede dem bort, andre ville endda bruge 
noget, fom jeg opholdt mig hos paa 4de Dag, saa det tegnede sig 
meget got, mens da jeg reyste fra dem, og ordinerede paa Apothe- 
ket hvad de ffulle continuere med, blev det ey afhendtet. Detsuden 
flagtede Venderne en Deel af de Koer, som brugte Medicamenter, 
saa at af de 12. Koer og en Tyr hos en Bonde, hvor Luren udi min 
Ncervcerelse tegnede sig meget got, ikke mindre end 5. eller 6. ere flag
tede, og de 5. levede endnu for faae Dage siden, hvorudover jeg ikke 
heller kand determinere noget vidst om et forventende lykkelig Ud
fald efter de af mig ordinerede Medicamenter forend mig overlades 
en Stald med si)gt og en med friff Qvceg, samt fornodene og tilfor
ladelige Folk til Opvartning efter min derom indgivne allerunderda
nigste Forestilling. Den eeneste som jeg i saa Maader kunde forla
de mig paa, er Sogne-Prcesten, som med storste Omhyggelighed 
lod efterleve hvad jeg til hans meget syge Koe ordinerede, som sy
nes at vcere gandffe reftitueret. Mens det var ikkuns een Koe, og 
een Svale gior ingen Sommer. Efter denne giorde korteForklaring 
over nogle af de Vanskeligheder som ere modt mig ved disse mine fo
retagene Experimenter wl ieå alleeneste melde at Lage-Lappen udi 
disse ommeldte Koer fandtes noget blödere, Hornene fandtes og hos 
Nogle, i sier de som havde brugt Setacea opfyldte , og naar jeg exa
minerez Folkene i Huuset noye, fik jeg Underretning om, at disse 
Koer ey havde faaet Medicamenter Dagen forend de vare dode, saa 

jeg 
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jeg sikkerlig troet/ at/ om ikke alle / faa dog en Deel af de Koer der e- 
re dode kunde have bleven conferveret / hvis de ordentlig havde ef* 
terlevet mine Ordinationer.

Membr. 5.
Betænkning om denne Sygdoms Oprindelse.

Jeg tvivler ingenlunde paa at jo enhver maa tilstaae denne Sy
ge at vcere fmitfom og peftilentialijl f til hvis Oprindelse eller Aar- 
fag at forklare / faa vlidt det er vores ffrobelige Sandfer tilladt at 
see ind udi materielle og naturlige Ting , de larde Natur-Randfa- 
gere (Phyfid) have 2de jardéeles Meninger (excepto den transcen- 
dentaliffe nyeligen publicerede Caufa occaiionalis determinata) hvor
af den eenc soregivev Venenum, habituofum af andre kaldet Miasma 
Venenofum, den anden et flags infecter eller Orme / der under en 
flags oyensynlig Damp fvaver i Lufte»/og hvor den falder/gemeen- 
ligen yttrer sig med en veddersiyggelig Stank. Angaaende den for
ste Meening/ da veed man endnu ey, enten det faa kaldende Miasma 
corroderer de folide Parter eller coagulerer de flydende Parter/ ad- 
ftringerer eller præcipiterer, mindre om det er et Acidum eller Al
cali, solgelig kand man ey efter Fornuftens Regler raifonnere sig til, 
hvad flags Medicamento: kunde vcere de tienligste/ hvorfor jeg altiid 
har holdt dette Miasma Venenofum i Paralel og liige klart med de 
gamle deres Qyalitates occultæ, fom ere Ord der intet forklarer til 
Oplysning eller Nytte for nogen, og i fald nogen ville allegere de 
flags Effluvia fom ved Chymijïe Operationer iblant befindes at drå
be nogen/ til et Beviis at Miasmata kand vare til/ faa maa de tilli
ge beviife, at samme nogensinde ere befundene at vare fmitfomme, 
forend de kand faae Stad her. Derimod er den anden riimeligere 
efter mine ringe Tanker ; Thi for det forsie har Leeuwenhoeck, 
Hartfoeker, foruden adffillige andre/beviist ved gode Microfeopia at 
Luften er fuld af adffillige flags infeéter, fom i en Hast ved Var
men kand procréerez og formeeres, for det andet har Phyfici et Ho

ved- 
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veiJ'Fundament hvorefter de domme fra det store til det mindre, fra 
Let synlige til det u synlige, som er den saa kaldede Analogia eller 
Liighed/ som Naturen sees at virke paa udi adstillige Ting, som for 
Exempel alle levende Ting i Verden avles i et LEg, og bryder der
udaf/ naar dens Tiid er/ hvilken Meening, saavidt jeg veed/ alle ny
ere Phyfici har antaget/ endstiont den synes at bekomme nogen Stod 
ved de nyere Experimenter med Polypis, som beskrives at voxe hee- 
le ud igien af hvert et Stykke, man klipper af dem ; Mens jeg mee» 
ner at den forommeldte Analogia stal beviift/ at den anforte Hypo- 
thefis de univerfali rerum generatione ex ovo derfore ky bor kuld
kastes ; Thi naar man fornuftig overveyer, at nogle Trceer og an
dre Gevexter, der gemeenligen ved deres Froe / som agtes for Ovu
la, pleyer at procreereå, ogfaa kand af en frastaaren Green forplan
tes og formeeres, saa er det derfore ey sagtat de ikke genereres ex o- 
vo eller af deres Froe , endstiont de paa den anden Maade tillige 
kand forplantes ligesom Polypi, hvilke des Aarsag synes at ligne det 
omtalte flags Vegetabilium ncermest / og kand dennem derfore til« 
legges generatio æqvivoca* Ja det er troeligt/ at der maa findes 
fieere saadanne smaa Dyr, der kommer overeens udi disse Omstcen- 
digheder med Vegetabilibus, Efter denne Analogia og Simplicitet, 
som man fornemmer Naturen betiener sig af til at naae sine Hye- 
merker ved at frembringe og forandre adstillige Ting, er jeg kommen 
paa de Tanker/at det ey kand vcere andet end infecter der giver An
ledning til denne hoystbeklageligen gralferende Qvcrg - Syge ; Thi 
ligesom man ved adstillige Aarsens Tilder bliver en flem stinkende 
Taage var/ som falder paa Kornet i Marken/ Trceer/ Urter og alle 
flags Gevexter/ der visser sig siden at have bestaaet meeftendeels af 
Infecter, ved det bemeldte Vegetabilia, enten til Deels fortceres eller 
paa andre adstillige oyensynlige Maader bestadiges , og siden i sier 
paa Trceernes Greene og de nedfaldende Blade viiser et flags Svin, 
hvori sees en Mcengde smaa Ovula eller LEg, hvoraf mod Somme
rens tiltrædende Varme, faa ftemt samme inden den Tiid afKulden, 
Blcest/ Ild/ eller andre os til datoubekiendteMaader eyvorder de- 
ftruerebe, een langt storre Mcrngde infe&er frembryde eller avles. 
Saaiedes er det og rimeligt at infecter angriber og inficerer adstil

lige
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lige Creaturer. Desuden er det dckiendt, at Ovnla af et flags omsi
der Syensynlige Infecter falder paa Ryggen af Rens-Dyret/ og gier 
det ftor Skade, hvorom kand lceses de Svenske Acta. Hvilket alt 
efter mine Tanker er Beviis for ben Thefin, at infecter kand foraar- 
sage saadanne giftige Sygdomtne hosLreamrene,saavel fom Trce- 
erne rc. og naar man overveyer , hver ncer den Stank, som findes 
hos det meget syge Qvag, kommer overeens med den som findes ef
ter dode Fiske og flore infecter, saa seer jeg ingen Aarsag til at tviv
le oni samme Satzes nodvendige Sandhed. Dten derfore er det 
ey min Sag med Aug. Hauptmanno og hans Tilhængere Chrift. 
Lange, Joh. Petr. Faber, Atnanaf. Kirchero &c. at ftatuetePatho- 
logiam animatam eller at derivere alle Sygdomme fra Orme, min
dre at underkafte mig Pauli Ammanni skarpe c ritiqve, efter at han 
iForveyen har tilftaaet visse Sygdommers Oprindelse af Orme, 
hvilken lyder saaledes : Omnes morbe s a vermibus derivare, vel 
ex hoc capite mortem ipfam vermem appellare, & potiflimum fcri- 
pturæ locis abuti, verminoii profecto judicii eft indicium ; det er 
at sige, at den maa have en orinftukken Forftand, som vil flette al
le Sygdommers Oprindelse, ja Dodens selv, fra Ormene, og tillige 
misbruge den Hellige Skriftes Sprog i Cor. XV. 55., endskiont 
man maa kilftaae, at folidæ Obfervationes og fornuftige Experimen
ter har udfunden adskillige Ting , som de Gamle vel aldrig havde 
rankt, saa man ey kand vide hvad kcrrde og flittige Mand ved dis
se 2de benævnte Hoved - Piller til Vildenstabernes Forfremmelse 
maatte kunde opdage, i fær paa de Staoer, hvor de haveOv^rflodig- 
hed af inftrumenter med andre fornodene Reqvifitis, samt fornufti
ge Anstalter til Syge - Huuse under ratffaffene Medicorum Opsyn. 
Efter at jeg nu har forklaret mine Tanker om infecter, at de nem
lig ffulle vare Aarsag til den grasserende Ovag - Syge, saa vil det 
vel og vare nodigt at melde noget om Maaden, paa hvilken infecter 
kand beskadige Creaturet. Naar i Felge af den ommeldte Analo
gia Naturæ eftertankes de Spanske Fluers ( Cantharides ) Virk
ning og Egenffab, som ber ansees for et flags store Infecter, saa er 
Let bekiendt, at samme besidder en sardeeleS vim caufticam ellerFff bran- 
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brandende Kraft, som de yttrer hvor de bliver paalaat ved ñt trakke 
Blcrrer paa Huden, ligesom naar man brcrnder sig; denne brænden
de Kraft lcrrcr vi ved Chymienaí Entine af Alcali, hvilket er et ffarp 
lndagtig Salt, som Por-Affe og Kalk, af hvilke 2de man i fordum 
Dage lavede en Lapidem cauíticum til at brcrnde Hul paa Huden 
med i fornodene Tilfalde , men formedelst dens alt for starke og 
vedvarende brandende Kraft afffaffet, da man i dens Stad nu om
stunder bruger Lapidem infernalem, hvis Kraft ey vedvarer saa lan
ge. Hertil bor og i Agt kages, hvad om inflammation eller Brand 
og den overflodrge forte Galde er meldt Membro 2. og 3., hvilke ey 
kand ansees for andet end Effecter af det forhen omtalte alcalinité 
og brandende Vasen, som da nodvendig maa sindes hos disse Infe
cter udi en langt sinere Grad end hos de Spanffe Fluer. Hvad nu 
videre anbelanger Maaden hvorledes disse faa at sige brandende fub- 
tile Infecter sniger sig ind i Creaturerne, da vides dertil vel ingen an
dre Veye end Munden, Nasen, Qrene og Pori Cutís eller Sveede- 
Hullerne , igiennem hvilke sidste de dog ey lat kand trange sig ind, 
med mindre Blodet er til Deels ndtomwet, saa Venæ abforbentes 
derover ere blevene bibulæ, efter folides Observations om Pesten i- 
blant Mennisker, saa de trende forste bliver uden Tvivl de alminde
ligste, hvorved Infecterne kand komme til de faa kaldede Sinus, som 
ere nar ved Hiernen, eller og til Lungen og Maven, hvilket og nogle 
Obfervationer fra Landet tilig communicercde stadfaster, da de ha
ver seet Qvaget gaae friff og munter til Vands, men strax dcrpaa 
rekket Muulen i Veyret, ligesom Qvaget pleyer at giere naar det 
formarker en u-sadvanlig Lugt, og derpaa begyndt ar vrole, samt 
henge med Hovederne, hvorefter det strax ffa! vare bleven sygt og 
dod, saa det synes troeligt, at disse Infecter, naar de ere levende, sna
rere penerrere op til de omffrevne Sinus nar ved Hiernen, hvoraf 
da om Sommeren Qvaget gemeenligen hastig er dodt, men deri
mod Angelen eller Ovula af dem, som ey besidder den Activitæt,gaaer 
ned til Lungen og Maven, paa hvilket sidste Stad de snarest sin
der Leylighed til at yttre deres ffadelige Virkning, da de derimod i 
Lungen formedelst Luftens og Blodets hastige Circulation ey faaer

Tiid
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Tiid til at opholde sig faa lcrnge, fslgelig har man ey heller sect Lun
gen angreben, faa vidt mig er bekiendt, uden hos det Qvcrg , fom 
har vcrret lcrnge fygt. Naar nu dette giftige Vcesen er kommen til 
Maven, faa iråres ey alleneste de fineste Parter, nemlig Nervi, 
af Conftriétio & inflammatio steer, men Vcedsterne bliver og in- 
ficeret af det starpe Alcali, og ved de i Maven vcrrende faa kaldede 
Venæ bibulæ fores i kort Tiid igiennem Port Aaren (Vena gortæ) 
til Leveren, og communiceres Galden, hvilken derved bliver flrrdee- 
les starp, faa den ligesom lukker Udgangen til for sig, ved det den ir
riterer, adftringerer Og inflammer et Gangen fom den stulle paffere/ 
faavel som andre omliggende Parter, hvoraf da fornemmes Aarfa- 
gen til Galle Blærens Storche og Tyngftl, faavel fom Galdens 
Mængde, kluiditær og morke Couleur udi det dodeQvæg, hvorom er 
meldt Membro g. Vldere om diste Infeåers Egenstab , at de nem
lig alleeneste attaqvere Horn-Qvæget, vil jeg ikke ansore her, fom 
det er bekiendt, at adstillige Ting kand vcrre giftig og dodelig for et 
flags Creaturer, der ere foderige ja sunde for andre, ey heller om 
Iniectemes adstillige Forandringer , famt deres Ovulis eller Angel, 
fom de fetter forend de doer, faafom ey alleeneste Analogien hos ve 
store Infecter, men endog Microfcopia giver derom een temmelig 
tilstrækkelig Underretning ; dets uden troer jeg, at de besidder den om
meldte brcrndende Kraft, i hvad Forandring de end maatte vcrre 
underkastet, endstiont formodentlig stcerkest om Sommeren, da de 
maa vcrre meest levende, og derfore naar de kommer i Qvcrgets Le
gemer , irritere desto stärkere, og communicerer Vcedsterne faa me
get hastigere et Alcali volatile corrofivum, eller brcrndende Væsen, 
fom ved Circulation en breder sig i en Hast ud over det heele Legeme, 
faa at Saltet ey kand bide paaKiodet af dette dode Qvcrg, hvor Al
cali prædominerer, fom en Antagomft mod acidum falis. Ved den
ne Leylighed maa jeg ansore enObfervation, <om mig er for faa Da
ge communicent, og synes at stride imod dette af mig paaraabte Al
cali corrofivum eller brcrndende Vcrsen, som jeg fætter at stulle bre
de sig ud over det heele Legeme. Obfervationen er folgende: En 
ung Koe, som allene var bleven levende afen stor Stald fuld paa enFff2 Herre-
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Herre - Guard, kom en Dag og fandt Smag i at flikke en Koe, som 
nogen Tiid tilforn var dod, og har derefter dog holdt sig lige friff; 
nu ffulle man ve! sige : Dersom det bmndende Versen dceler sig ud 
over det heele Legeme , saa maa det og vcere i Huden og Haarene 
paa det dode Qvceg , og da burde denne unge Koe nodvcnbig faaet 
Skade deraf, men jeg maa hertil korteligen svare, at sirax efter Do- 
den ceñerer alle Exhalations, fordi Pori falder sammen, og efter at 
den dodeKoe var bleven kold, saa har formodentlig Luften tilligemed 
sine fugtige deponeret nogle af sine syrlige salte Particler, hvortil den 
friste Koe ventelig har hast en flags Begierlighed, ligesom vi seer at 
Ova'get gierne flikker paa Salt-Steene og paa Stolper, der ere smur
te med Turre og Salt, hvilket endog mod denne nu Zrall'erende Sy
ge kand ansees for et flags Præservativ i det mindste, om ikke for en 
Cuur i Begyndelsen. En anden Sag var det, om den dodeKoe hav
de vaset saa vidt forfuulnet,at de indvortes inficeret Vcrdster vare 
brudt igiennem udvortes til fuperficiem*, thi da troer jeg sikkerlig,at 
det Slikkende ey var gaaet saa mflikket af.

Membr. 6.
Betænkning om Qvceg-Sygens Beffaffenhed.

Herom har jeg til deels allereede meldet og tilstaaet, at denne 
Syge bor regnes iblant de smitsomme og peåntialiste; Men for 
at giore Tingene des tydeligere, vil jeg korteligen forklare de af mig 
annoterede Omstændigheder Membr. I. 2. Z.Sc 4., hvorvidt samme 
kand lade lig applicere paa den af mig anforte Aarsag og Oprindelse 
til Qvcrg'Sygen. For det Forste seer vi af de udvortes Omstcrndig- 
heder, at det er Nervi, iom de siineste Parter udi Legemet, som 
bliver angreben af de omstrevne fiine brændende Dyr; thi at Rove
det hcenger ned, Hornene kiendes kolde, Gummerne og Tungen hviid-
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agtig / er alt Beviis paa at de irriterede Nervi contraherer og for» 
stopper de sim este Aarer, der (Fülle fore den subtile Fode ril disse Par
ter, faa vel som de Aarer der pleyer at fore Blodet tilbage, hvoraf 
da Gummerne og Tungen ere hviide, Hovedet tungt, og de ovrige 
Omstændigheder snart sindfinde sig. Durchloben og Vablerne om
kring Tungen viiser og, at det brcendmde Lude-Salt eller Alcali har 
inficeret Vådskerne nied sin brcendende Kraft , hvilken irriterer og 
adftringem* de fiineste Aarer, som tblant andet og stullff fore Fode 
til Hornene, so n des Aarsag kiendes kolde, hvilket tillige er Aarfag 
til de forefaldende Spasmos ved Retningen, da det irriterende Vcestn 
gior V resternes Bevcrgelse uordentiia. Dm anden Maade som an- 
fores paaReftitution, er ligeledes et Tegn paa en scrrdeles Skarphed, 
jomvrstclig drcrber,i fald ¿en ey finder Udveye tit peripheriam cor
poris igiennem Huden, hvori denne Syge kommer overeens med 
Pesten, som har grafferet tblant Mennister, hvilke og sikkerst bliver 
reddet, naar de faae Bylder eller Udflet i Huden efter ¿en 6te Dag. 
Saaledes er og denne Skarphed Aarsag til, at endeel Koer kaster Kal
vene, og derefter bliver friste; Thi Efterbyrden, som indeholder Fæ- 
tum og henger tilUterumalleeneste ved nogle fiiueHrnder og Aarer, 
hvorigiennem ben ligesom en Svamp trcrkkkr Foden til sig og Fosteret, 
kaud lettelig afrives, og mufculi in utero irriteres til sin vim ex- 
pulfivam, som bcstaaer in contraétione fibrarum mufculofarum or
bicularium circa fundum saa 0g fibrarum ípiralium & longitudina
lium, hvorved Uterus felp contraheres, Nten orificium ddateres, 
fœtus, som reniterer og tillige er uroeligt af disse starpe Vñbster, 
foraarsager ureri reaétionem desto heftigere, saa ¿et drives ud tilsam
men; Da det nu er bekiendt, at Vcrdsterne i et levende Creatur trcrk- 
ker sig meest hen til det Stced, fom er svagest, saa de u- sunde ligesom 
standjcr der, og uterus ved disse Omstcendigyeder er at ansee ligesom 
et saaret og svagt Stcrd, saa er det ingen Under, at de starpe giftige 
Vcrdster der finder Udflugt til det ovrige Legemets Renselse, dog 
maae jeg herved erindre, at mig ere meget faae Exempter bekiendte, 
hvor de starpe Vcrdster alleene har foraarsaaet dencrvnte Omstcen- 
digheder, mender er gemeenligen brugt nogle Stimulantia, somra-
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dix leviílici, cardopariæ, valerianas, baccæ juniperi, eller 00/ íct 
four jeg syntes best om , LEdike need lidet Peberoed. Skulle no
gen forestille sig, at dette var en farlig Vey for den omskrevne ffmpe 
Materie, saa vil jeg alleeneste anfore den Diftinétion, fom Caip. Bar
tholinus Th. Fil. (inforer libi Specimine hiftoriæ anatom, inter partes 
dicatas confervationi individui & fpeciei, til hvilken stdste fliltjé Ute
rus henhorer, og ^olqelig cy er abfolut nodig til Livets Confervation, 
men kand vcerè mange bewcerligeTilftrlde underkastet, ja i NoLsfald 
ñldeeles borttages, det og stadftrstesved adff llige Observationer, 
iblant hvilke jeg ho der for -crrdeeles merkvcrrdig den Hiftorie/om vores 
Medicorum CoryphæusTh. Bartholin fort<eller udi fltlTraétatdein- 
folitis partus viis forste Capitel, hvor hand fortceller om en Lollandff 
Koene, der blev frugtsommelig An. 1643., og da h ndes Forlosnings- 
Tiff kom / havde hun ondt i 2. Dage uden at blive forlost, gik faa- 
ledes halv syg udi 5. Aar, da der gik Hul paa hendes Navle, hvor 
Materie og lose Been brod jgiennem, fik saa Tlid efter Did ved Sil
den og under Navlen fleere Huller, hvor igimnem mange lose Been 
efter Haanden kom, indtil An. 1662.,da samme Koene blev af med 
det sidste Been, og derefter gandffe friff. En gammel Italiener 
Jacobus Berengarius Carpus fortcrller udi sin Ifagoge anatom, dt ty 
alleeneste hand udi Aaret 1307. har udffaaren en gangreneret Ure
rum , og derved frelst en Komes Liv, men hans Fader for ham og 
hans Broders Sonne-Son efter ham har giort ligeledes. Detsuden 
lever her endnu en gammel Iorde-Moder fra Mocn, som har resol
veret at afbinde hos en Barsel Koene en fphaceleret Uterum, og der
ved frelst Koenen, hvilket er Beviis nok paa hvad Uterus kand taale 
uden at ffade Livet, at jeg ikke ffal tale om det almindelig bekiendte 
Udbodning hos Soerne. Milten som efter Membr. 2. fandtes lige
som bestenkt med fimt hvid Sand, er ligeledes et Beviis paa, at 
det ffarpe Vcesen griber allerforst de fiineste nervóíe Parter an ; Thi 
det er bekiendt, at Milten besidderen anseelig Deel Nervos frem for 
noget andet Viicus efter sin Storrelse, og tillige har anseelige ple
xus , som den Engelffe Alex. Stuart i sin herrlige Traåt de motu mu
sculari holder for smaae Cerebra, hvor de findes i Legemet, hvor- 
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fore de Nyere ogfoa med stsrste Foye tilffrive Milten den samme 
Nytte i Henseende til Leveren, som Lungen vtiser mod Hjertet, det 
er at sige, trimmet og derved formindffer hver en Blods - Draabe, 
saa at Blodet derved mcrgtig vorder fortyndet og giort meere flyden
de ; og saafom Nervi ere de ferste oprindende og flinkste Parter, hvoraf 
Legemet bestaaer, samt har sin Folelse og Bevcrgelse af, hvorom 
jeg har givet min Meening tilkiende udi en Diflertation de monftro 
gemello,faa er det og rimeligt/ at samme indeholder de simcsteogmed 
Ærhere elaftico volatili five materia primi elementi vel aéluofa mkkst 
opfyldte Vcedffer, hvilket tillige gier Blodet flygtigere/ og paa faadan 
Maade merkelig forbedrer det tykke og fra sine flineste Parter berovede 
Blod, som fra ramis venæ portæ inferioribus gaaer til LevereN/hvilket 
alt det hoyrede flygtigkBlod, som sindes udi Milk-Aaren (vena splenica) 
alleeneste, og ey udi nogen anden Vena, klarligen nok beviiser; naar 
nu eftertcenkes, ak Blodet in venafplenica har vceret sortagtig hos det 
Qvckg, som begyndte forst at blive sygt, saa sees deraf strax at Mil
ten maatte have mistet sin virkende Kraft/ som den har i scrr af Nervis 
efter anforte Omstændigheder, folgelig bar Nervi vceret angreben 
og deraf Milten bleven svcrkket, samt V^dfferne derudi berovede 
deres fabrile Flygtighed, hvilket da har givet Anledning til den be
gyndte Forstoppelse udi de siine Aarer, samrForraadnelse, der viiste stg 
ved de smaa hvide Prikker. Det samme beviiser og Lage-Lcrppen, som 
fandtes udi det af Sygdommen dode Qvcrg meget udsviilet og op
fyldt med en Deel smaat og ligesom halv forbrendr Foeder; Th' man 
veed at Nervi ved Ind-og Udgangen afMaven/ Orificia kaldet, ere 
meest anseelige, efterdi de lobcr sammen der, som paa et meget min
dre Stcedend den heele Mavens Capacitet, hvor de har meere Rum 
til at udbreede sig, hvorfore, naar Nervi irriteres her, Orificia st mer
kest bliver sammentrakt/ og Udgangen i scrr forhindret, ved hvilken 
SammenrrekniNg foraarsages Smerte og inflammation med stcrrk 
Heede og Brending/som fortcrrer allFuatlghed,hvå ventriculus ey 
kommer overeen s med den saa kaldede Machina Papiniana, som nogle 
dog ligner den ved / saasom denne Machine ey tillader Vandet eller 
Luften at komme ud, og des Aarsag kand giore Been ene more plier 
blöde, ligesom de ere gamle eller unge til, da dog her in ventriculo 
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ingen Fugtighed kiendes, en'lstiont det som Qvñget drikker meesten« 
Leels immediate kommer udi denne omskrevne Ventriculo fra Oefo- 
phago iglennem en parriculair liden Canal. Vildere Beviis paa dem 
ne Skarphed sinnt deraf flydende Irritation, Inflammation og omsi
der Forraadnelse, ere de redbrune Strriver r som fandtes mftcn over 
aldt i Underlivet/ og kommer af Blodet eller Serumer penetrerer, 
udspiller og forstopper de flinere Aarcr imod Naturens sædvanlige Love, 
hvoraf da saa ve! Tarmerie som Vandblceren kand forstoppes/ uaar disse 
Vcedffer standser ved bemeldte Parkers Sphintieres, men derimod 
indfinder sig Durchleb med Blod blandet / naar samme siillesiaaen- 
Le Vcrdster bryder ud med en stags Forraadnelse ind i Tarmene og 
gnaver Huller paa de fine Aarer. Den steenagtige Materie i Galde
gangene foraarsages af den -ommeldte inflammation og dens medfel» 
gende Heede / der fordriver alle de tynde fine Vcrdsker og udtorrer 
det Jordagtige, saa der faaer en steenagtig Haardhed/der henger sig 
ved Siderne af de Gange, hvor Vcrdfferne, som holder Serum i sig, 
passerer, saa at stig Materie kand generere over alt i Legemet/ hvor 
Inflammation forefalder/ der udtorrer Serum, ligesom vi seer at ved 
Urinens (som er nesten ey andet end et Serum) Evaporation paa 
en maadellgJld almindelig faaes en steenagtig Materie paa Bunden, 
og da Serum findes meget hyppig i Galden, saavel som over alt i Le
gemet, saa er det heraf lcet at begribe, hvorledes en steenagtig Ma
terie som en Kalk kand genereres over alt i Legemet/ uden at ftatue- 
re med de Gamle en vim lapidificam inpiantatam, hvilken er lige« 
saa »fornoden som vis oflifica, den nogle endnu ad mitter r; thi som 
vis lapidifica er ey andet end en overnaturlig Varme, der udtorrer 
Serum,og giver Leylighed til,at det Jordagtige hastig prEcipiteres, 
fcrster sig i den Mucum, som da findes indvendig paa Siderne af 
Gangene, og dermed fast groer og bliver haard, saa er vis oflifica ey 
heller andet end en Preflio eller Trykning, der gior Fibras nerveas 
meere compaét, og ved tiltagende Vcrdffernes Overflodighed og Tyk
hed silvere, hvilket de hos en Deel gamle til Been forandrede Arte
rier (Puls-Aarer) beviser og ere hös mig at see. Noget anderledes 
forholder det sig med de Steene, som findes lose hos somme t Galde«
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Blcrren saa og Vand Blcrren ; thi de kand vel iblant have deres Op- 
rindelse af ovenrneldte steenagtige Materie, naar deraf aldrig saa li
det kommer ned i een af disse Blcrrer/men de komme oftest af Con
tentis i disse Vcrdffer selv, i sier naar de ere opfyldte med mange Cm- 
ditatibus, hvoraf nogle ved den Ophold de maa lide udi disse Cavi- 
tæter icrt synker til Bunds/ og naar da dette Coagulum bliver lig
gende ferste gang efter at det meere Fluidum er excerneret/ opnaa- 
er det hastig ved Legemets Varme/ som ved flige Omstændigheder 
gemeenligen er meere end naturell, en flags Haardhed/ som en Cal
culus, hvilken da/ i hvor liden samme end maatte vcere/ idelig trcrk« 
ker meere af det flags Sediment til stg / hvoraf hun i Forstningen er 
genereret/ og saaledes voxer medftraturn fuper ftratum hastigere el
ler langsommer/ ligesom Foden og anden Diæt med Bevægelse &c, 
er til, saa det er troeligt at den beste Fede ved Legemets alt for me
gen Hviile og Stilhed kand give Anledning til flige Steenes Oprin
delse og Vcrxt/ som ingenlunde kand ansees for Aarsagen til nogen 
smitsom Syge, men nok forvolde mange smertefulde bekiendte Sym
ptomata, hvilke de allerstcrrkeste Lithontriptica eller Stem-knusende 
Midler ey ere mcrgtige til at hceve, men snarere diluentia, fedati- 
va, mucilaginofa & oleofa coéla vel exprefla. Ormene t Galde
gangen maa uftylbarlig vcrre kommen af 0vulis,der ere paiTerebe v 
giennem Mavens forhen ommeldte Venas bibulas til Venam spleni
cam og saa til Leveren, hvor de har funden deres Hviile t disse med 
Steen og stimagtig Materie opfyldte Gange, saa at de smaa Orme 
der best kunde bryde ud og naae deres Vcrxt; Men det er et) troe
ligt/ at det skulle vcrre det flags Orme, som forvolder denne giftige 
Qvcrg-Syge, saasom de maae vcrre baade mindre og ffarpere end 
disse her findes. De ovrige Omstændigheder cre samtlige Folger af 
det skarpe Cauñicurn, som irriterer Nervos, og derved giver Leylighed 
til Aarernes Sammentrekaing, Blodets Forstoppelse i de finere Aa- 
rer, som derved udvides, inflammer^, ja paa adskillige Stceder for- 
raadl es", saa jeg derved ey lcengere vil opholde mig/ men alleene- 
ste melde noget oin Saltet/ hvilket ey kunde bide paa det Kiod/ som 
var af det meget syge / ja vel iblant af det ved Sygdommen dode 

G g g Qvcrg 



4i8 JL B- y. 8. Korte Beretning ,  
Qvcrg / saavidt det kand vedkonnne denne Syges Bestaffenhed: 
Det er da vitterligt ved Anaiyfí chymica,íit det l Huusholdninger 
brugelige Salt bestaaer af en tfærfSpiritu acido, noget Phlegma og 
Terra alcalina, sññ og at dette Salt fo kraftigere det er, jo kraftige» 
re Spiritum acidum giver det fra sig ; Man veed og afErfarenhed/ 
at ved denne Saltets Spiritu acido conferveri det siagtede Kiod fra 
Forraadnelsen, eftersom nu Saltet ey kunde bide paa det Kiod, som 
var af det ved Sygdommen dode Qvcrg / det er at sige ey kunde fo
rekomme Forraadnelsen , saa er det et kiendelig Beviis paa, at Aci
dum falis har sunden sig overvunden af sin Antagonift, som er et 
Alcali caufticum, in* deftruerer og forraadner nesten alle Ting/ med 
mindre det af et Acidum bliver overvunden eller i det mindste til et 
Sal medium forandret. Hvilket da er et stortBeviis PÑÑ/ at det for
hen ommeldte starve Versen, som foraarsager denne Syge, er et Alca
li caufticum, font brkknder de folide Parter, og præcipitelTV Humo
res, saa deres accurate Mifcela oa Motus inteftinus ceftèrer, og pu
trefacio hastig indfinder sig. Naar nu alt dette fornuftig overvey- 
es , saa meemr jeg, man leet kand stionne,hvor viit det kand vcere 
farligt at cede Kiodet af det Qvceg/ font har verret meget sygt ; thi 
naar dette Alcali angriber alleeneste de innere Parter, lom abfolut 
behoves til Livets Con fer vation , saa kand det mar» re drcebe Lege
met, end udbrede sig over alt til Mufculos eller Kiodet, folgelig kand 
det nydes uden Farlighed , men derimod naar dette starve Versen 
har udbredt sig over alt, saa baade lugter og smager det Kiod efter 
en flags Forraadnelse, seer morke-rodt eller sortagtig ud, og Talgen 
eller Fittet er meere gulagtig og flydende, da er det ey saa sikkert at 
nyde saadant, dog maa Mtilstaae, at de magre der ey cre ovfyldte 
med for mange overflodige Vcrdster, og ere beqvemme tilBeveegel- 
se, bedre og med mindre Farlighed kand nyde saadant, end de seede, 
som have overflodige Vcrdster, og er? meere ubeqvemme; Thi hos de 
forste har Aarene faavel fom alle andre Parter meere Kraft din Vi
gueur til at drive den nmdieltgcqvantitæt af Vcrdster omkring, hvor
ved da deres Motus inteftinus samt indbyrdes Trituration og Blan
ding saaledes forfremmes / at de ty lcrttelig lade sig overvinde eller 
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præcipitere af fligt et starp alcalin^ Vasen / men snarere driver 
det fra sig igien. Denne starke Mifcela eller Blanding er og Aarsa- 
gen hvorfore de fubtile Vcedster ( hvoriblant Saliva billigen regnes) 
ere aldeeles uden nogen Smag t de sunde Legemer. Derimod dar 
de seede metre overstadige Vcedster, der opsylder Aarer og alle Par
ter/ saa de ey kand naae den tilstrækkelige Trituration og Blanding, 
og des Aarsag hastigere lader sig overvinde, præcipitere og til en 
deraf flydende Forraadnelse difponere. Heraf kand man og flutte 
Aarsagen, hvorfore det ftrdeste Qvceg snarest vorder angreben og 
drcebt af denne Syge.

Membr. 7.
Hvad flags Medicamentet jeg agter og til Deels har 

funden tienlige mod denne Syge, preser
vative saavel som curative»

Efter disse forberorte Omstændigheder saavel udvortes som ind
vortes hos det syge og dode Ov rg, samt den forklarede Oprindelse 
og Aarsag til Sygdommen flattes da fornufteligen, at Præfervatio- 
nen, saavel som Cuuren selv, bestaaer fcrrdeeles udi eftrfslgende Po
ster: For det ifc bor man soge at decebe disse Infeéter med deres O- 
vulis. For det 2bct stal det starpe alealiniste V cesen cieürueres, eller 
i det mindste forandres. For det zvie à begyndte Irritation samt 
deraf flydende Obflruåion , Inflammation og Putrefaélion dempes- 
For det 4dr bor man strå efter Naturens egen Drift, som sees pññ 
det reflimerede Qvcrg, at drive dette starpe V cesen ud ad til Huden 
eller peripheriam Corporis. Hvad nu den istc Post angaaer, da 
viides intet kraftigere Middel til at drcebe Inseåer end Mercurius, 
hvitketErfarenhedeu stadscester, endstiont man ey tydeligen kand de-Gg g 2 mon- • 
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monílrere MaadkN / pan hvilken den forrcetter fligt ; khi vi seer for 
Exempel ñt Vand eller Øl som har kññgt lned Mercurio Vivo træ* 
ber Ormene t Tarmene, endstiont Mercurius ey har tabt noget af 
sin Vcrgt eft-r Kaagningen/i hvor tidt ben end bliver kaagt / hvilket 
jeg for 25. Aar in Praxi har observeret. Mercurius künd og drce- 
be og forjage alle de flags Infecter som feester sig i Huden paa Crea- 
turerne om Sommeren/naar den alleeneste smores for i Panden og 
under Hasten, hvor Creaturet ey kand flikke det af, saa timn seer 
deraf at det er Dunsten alleene af Mercurio, der er tilstrækkelig nok/ 
uden at tale om Mercurii Flygtighed og penetrante Kraft / hvilket 
forste bevistes At Chymien, da den ved Ildens K'.aft lader sig dri- 
ve i Luften uden at sees eller kiendes, det andet veed man af Erfa
renhed ; thi naar man alleeneste smorer Foden med Mercurio, faa 
kiendes inden kort Tiid dens Virkning i Munden ved en Salivation, 
og at det virkelig er Mercurius, som penetrefCC saa vidt/ kand man 
erfare ved at legge et stykke Guld i flig en faliv evente Mund/da Gul
det bliver hvidt ligesom naar det legges iQvcrgsolv. Sluge og an
dre fleere Virkninger af Mercurio vil de fleeste Auélores explíce
te af dens Tyngsel / hvormed den overgaaer alle Metaller undtagen 
Guld / men jeg tilstaaer gierne at jeg ikke kand begribe saadant / i 
sier hvorleedes Mercurius ved sine blotte Exbalationer kand dra'be 
Infeéter formedelst Tyngselen/ da man dog kand give et frist Men- 
niste et Pund ind afgangen/ hvilken gaaer igiennem alle Tarmene 
ud igien uden at giore ringeste Skade/ jeg vil derfor snarere troe med 
den lcrrde G. V. Switen (som derudi viiger fra sin Lcerernesters den 
store Boerhaawes Principiis) at der er noget andet end Tyngselen i 
Mercurio, det vi endnu ey til noyé kiender/ og mueligen maa over
lade vore Efterkommere til ncrrmere Underiogning. Vi maa derfore 
noyes ined hvad Observationer og Experimenter forsikrer os om Mer
curii Virkning/ at den nemlig drceber og forjager/ saa vidt man veed/ 
alle flags infeéter, og derfore har jeg brugt dengom en Salve med 
Terpentin, Campher og Afa fætida blandet/ for ilt befordre Mercurii 
exhalationes desbedre/hvormed jeg har smurt Qvceget imellem begge 
Hornene, saa vel præfervative som curative hver zdie eller 4de Dag, 
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jeg troet og (it Mercurius med Svovel blandet til et Pulver og Eene- 
dm dertil kunde vcere en kraftig Præfervativ-iHøgrlfe i Staldene hvor 
Ovoeget staaer, da man burde lade Ovcract gaae ud, medens Reg
ningen varede i den saa vidt mueligt tillukke Stall, og reiterere 
sir adan t eengang eller 2. om Ugen, sårdeles udi klart Veyerligt for 
Qvcrgers ffyld, som da best kand taale at rere sig ; Men naar det 
var taagetog tyk Luft, kundesamme Regelst bruges uden for, 
dog saa at Vinden forte Regen til og i Stalden. Mercurium 
Antimonium og Svovel blandet med nogle Alexipharmaca og Bal- 
famica, som for Exempt! Lovstilke, Baldrian og Eenebcrr/ samt 
noget Campher, i sier om Sygdommen har begyndt, indgivet præ- 
fervative hver zdie eller 4de Morgen og curative 5. Morgener i Rad 
udi varmt Me-Bred, med 4. gange saa meget Vand blandet, er 
befunden af god Virkning ; Thi de Alexipharmaca jager Mercurium 
hastig omkring til peripheriam Corporis tillige med det Acidum Vi- 
triolicum,føm er in Antimonio 8c Sulphure, Dg Campher reflflerer 
efter de Nyeres ObfervationtT Spasmis, Inflammationi 8c Putredini, 
saa at ved diste Species tilsammen ovula infeétorum till'ge med det 
ffarpe aicaliniffe Vcrsen liigesom qvceles og undertrykkes, Inflamma
tionen tillige med de andre berorte Tilfcrlde hcrves, hvorfore man ry kand verite andet end stoer Nytte heraf, naar Motionen, varm 
Drikke, samt andre fornodene Omstcrndlgheder rigtig vorder i agt- 
tagct. Den anden Post naaes best ved abffillige Acidis, som Edike, 
Salt, Svovel &c. hvormed man bestcrnker Foederet, saa og bestry- 
ger Qvcrget omkring Muulen og paa Tungen- præiervative een eller 
2. gange ont Ugen, curative Moram og Aften udi z. Dage, man 
kand og beftrygge Baasen foran med Ticere og derpaa tgien saa meget 
Salt, som Timen vi! tage imod, hvorpaa Qvcrg t gierne flikker. 
Vitrioium album indeholder vel og et stcrrk Acidum, men formedelst 
det participerer af Saturno og adstringerer overmande, understaaer 
jeg mig ikke at recommendete det, med nundre det blev brugt 
udi meget ringe Uofl med Sahbus mediis og Camphora fof a tt, da 
det udi visse Omstcrndighedcr af Sygdommen kunde have sin Nvttr. 
Den 3bi( Post vorder nok fyldestgiort med Nitro, Camphora 0g 
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Cinnabari faftitia, hvoraf dog tií dato ßUcenefte af mig er brugt de 2de 
forste Species, neuilig ft halvt Lod Nitrum og et halvt Qyintin 
Campher hver Aften , og dkts udm udi io. a 12. Potter lunket 
Vand et til 2. Lod Nitrurn, dog ved paakommende Durchleb noget 
minere, men udi Forstoppelse eller Bindsel meere , og naar Crinen 
har vcrret hindret i sin Excretion, fy.w jeg sit til det Pulver om Afte- 
nen halv anden Lod Rhabarber 0ñ lugesaa meget Eenebcer smaae 
stedte, som har viist meget goOEffeéL Den 4« Post angaaende, 
da har jeg funden goed Virkning af den ved den ferste Post anforte 
Species, som jeg har ladet bruge udi felgende Proportion, hver 
Morgen udi 5. Dage af Mercurio, Antimonio OA Sulphure hver 
Slags et Qyintin, Campher et halv Qyintin, af Redderne og Eene
bcer hver Slags en Haandfuld, hvilket alt kand blandes med Bred, 
Meet og Vand,saa at der bliver een eller 2. langagtige Boller af, som 
puttes Qvcrget i Halsen med nogenlunde varmt Me-Bred og Vand, 
fom fer er meldt, bag efter, hvoraf jeg har sect det syge Ovceg med 
sterste Begierlighed ar drikke, hvilket er da et vist Tegn paa Tor
sten , som giver en indvortes Inflammation og Hitzkghed tilkiende, 
med diste Medicamenter og Omstcendigheder samt Nitrum og 
Camphora om Aftenen er Herr Röbels Koe i Holländer - Byen cu- 
reret, hvortil da ey lüdet har hiuloen den goede Tilsiun og For« 
psieaning, da hun paa 3bi< Uge efter at hun havde ophort med 
diste Medicament^ forst kastede Kalv. Ja jeg veed een Mand 
uden for Aster Port, hvis Fcetter, som er Provifor ved der Kongl. 
Hoff Apotcck, consulerede mig, og ved samme Medicamenters 
Brug og goed Opvartning conferverede alle hans Koer, som vare 
7. og tilsammen har vceret meeget syge. Jeg har og paa en anden 
Maade sogt at drive dette ffarpe Vcesen fra de indvortes Parter til 
de udvortes, nemlig ved at fcette Setacea overst ved Silden af Hal
sen ncer ved Hovedet, og dertil hveranden Dag givet det syge 
Ovceg af ovenffrevne Pulver med Rodder og Eenebcer, hvilket og 
tegnede meget got, saa at i 12. Dage ingen dode, og een Tyr i 
Scerdeleshed blev efter 36. Tnmers Forlob gandffe friff, luen der
efter blev noget af dette Ovceg med Setaceis solgt og flagtet; Tyren, 
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(om i 4,c Uge derefter havde holdt sig frist, forti den Stald, hvor 
Koer vare dode af Sygdommen, Medicamenterne ida vel som Op
vartningen blev ffiodeslos traneret, saasonr Bonderne ere i den 
Tanke at overflodig Fode ffal best confervere deres Qvcrg , hvor
imod alle mme Raifonnements ey maatte gielde, hvorfore jeg ey 
noget Tilforladeligt derom kand determinere, endffiont jeg gior 
mig stoer Haab heraf, i seer da troeverrdige Obfervationer viiser 
at stiige artificielle excretioner met1 Fonteneller, Setaceis og Spand
ste Fluer har vcrret meget nyttige i Menniffe- Pest. Heraf secs da 
hvor nriimeligt det er Med et flags Medicament mueligen efter 
Alchimifterneé Chimere om een Univ er fal - Medicin imod alle 
Tilfcelde baade forst og sidst t Sygdommen at ville curere denne 
Qverg-Syge, samt hvor ringe et Begreb de har havt om denne Sy
ge, der har ternktved Aareladen, Terpentin og andre hitzige Olie- 
teter, stinkende Tran , og deslige firere at curçte den, ja hvor al- 
deeles forkeert de har handlet, der haver givet Qvcrget af sit eget 
inficerede Blod ind efter Aareladen, uden at tale om adstillige an
dre Lmer, som ere bleven hoyt rosede, men omsider forgia'ves 
brugte. Man erfarer og heraf, at de beste Medicamenfer ey kand 
udrette noget med mindre Ordenen og Fo pflegningen behorig i 
agt tages, i sier det varme Al og Brod med Vand iblant 3. a 4. 
gange daglig, samt at Sygen i Forstningen hastigere lader sig eu- 
rcre, end naar den har taget overhaand. Det bliver og heraf iert at 
demonstrere hvor fornoden tet vil verre at forbrcrnde det dode Qvcrg, 
som i sier mod Foraan t findes ey at verre ver borlig dybt nedgravet, 
for at forekomme disft Infe&ers Formeering af de udi det dode Qvcrg 
forrnodentlig t storste Mcrngde verrende Óvula, hvilket ufeylbarllg 
maa have verret den store Medicorum Lcrrefadcrs Hippocratis Oye- 
meed, da han udi een bla t Mennist r heftig greifet ent e Pest lod 
afbrernde en stor Skov , og derved lykkeiigen forebygte Pestens vi
dere Udbreedclse. Til Slutning tilstaaer jeg gierne med en Deel, at 
denne Syge kommer fra en hoycre Haand, fom adstillige taler, ja 
jeg erkiender og kysser med allerstorste SErbo- iahed 09 Veneration 
dette den store Guds Riis, hvormed han hlemsoger os alle som en 

naade- 
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naaderiig Fader, den vi alle i Äand og Sandhed bor at paakalde 
og tilbede, men jeg troer og at den samme store Gud/ som er Or« 
dens og Naturens Stiftere ingenlunde mishager/ at vi Menniffer 
soge efter den Oplysning vi besidde at udfinde nogle naturlige og or
dentlige Midler derfor?/ allerhelst naar samme bliver brugt med al« 

vorlig Bon og Paakaldelse om den naaderige Guds Vel
signelse dertil, som Gud os af Naade 

forunde!


