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Sårdeles indvortes Brug deraf.
C. Lodberg Friis.

alle Mineralier og Metaller er neppe noget at finde, fom 
Æ har staffet Chymicis faa meget at bestille font Mercurius eller 
îZW det faa kaldede LwcégSAv/ i at underfoge og opdage dets 
Indvortes Bestaffenhed og constituerende Parter. Mens al Uma- 
ge og Arbeide har der i ncrsten vceret forgiceves, og har intet andet 
bragt for Lyset, end adstillige blotte Gisninger, og en Bestrivelfe 
over endeel udvortes Egenstaber af Qvceg- Solvet, Nogle ere fal
den paa de Tanker, at det i sig felv er et Element, eller Corpus stm- 
piiciflimum, som ikke er componeret af fleereTing, hvilken Mening 
dog ikke kand bifaldes, faafom det er klart nok at det er et naturlig 
Produit og af en Metallist Art.

Imidlertid findes neppe noget Corpus i heele Naturens Rige, 
fom meere beholder sin egen Art og Mixtion hos sig, og mindre la
der sig adstille / end dette siunme, hvad enten det ved Ilden eller paa 
anden Maade bliver måret; Thi endstiont det lettelig kand deeles 
i de allermindste og fast utroelige fmaa Particle?/ faa beholder dog 
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enhver Part sin Natur og Egenssab hos sig, og er og bliver den samme 
Mercurius eller Qvcrg ' Solv / saa, at Fallopius derfor har kaldet 
Mercurium, et Mirakel i üatnren.

Wanseet denne Vansselighed i at udfinde de forste Principia og 
indvortes Sammenhæng af Mercurio, saa har dog visse Medici ikke 
giort sig nogen Bctcenkning om at forsoge Dens Kraft og Virkning 
i adskillige farlige og haardnakkede Sygdommer i Det Mennisselige 
Legeme, og ved utallige Experimenter befundet den at voere af faa 
stor Nytte og Brug, at ingen i vore Tider kand med Billighed meere 
tvivle derom.

Jeg har og selv ved lang praxin Medicam havt Anledning til 
at observere adskillige Ting ved Mercurii indvortes Brug, fom ikke 
just af andre ere obferverft, etter i det mindste om ssrevne/ soin jeg 
meener at kunde tiene til nogen videre Oplysning i praxi Medica, og 
hvoraf jeg her vil meddeele nogle sårdeles Obfervationer om Mercu
rii Dulcis Brug i visse Hals-Sygdommer.

Ieg vil inddele denne Materie i zde Afhandlinger, og handle 
kortelig

1) Om Mercurio, eller Oveeg-Solv i Almindelighed , dets Fakis 
i Medicinen og dets Art og Bessassenhed, saa vidt man ved 
adssillige Forsog og Experimenter har kundet komme derefter.

2) Anfere noget om dets adskillig Brug i mange og diverfes 
Tilfalde i det Mennisselige Legeme, saa vel som om nogle præ
paratis deraf, som best og sikkerft kand bruges, og

z) Ved zde prañsske Cafus illuftrere Sagen, for at give min 
Mening desto tydeligere tilkiende.
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-Forste Afhandling.
Om Mercurio i Almindelighed, dets Fatis; 

Art og Beskaffenhed.
ffsc gamle Medici har vel havt nogen Kundssab oniMareurio, eller 

Qvcrg-Solv/ som kand sees af Plinii, Diofcoridis, Galeni Cg 
andre Grcedske Medicorum Skrifter , men de alle har vceret af den 
Tanke, at det er et usikkert, skadeligt og forderveligt Medicament, 
som à0g Plinius i hans Hitt. Nat. Lib.33. Cap. 6. klarligen vidner. 
Det er derfor ikke at undre paa, at ingen af disse har understaaet sig 
at fore et saa ilde udraabt Medicament i Brug.

De Arabiske Medici have allerforft begyndt at detiene sig af 
Mercurio til at curere adskillig udslet i Huden og ulcerose Skader, 
og har befundet meget kraftig Virkning deraf; Men de har dog ikke 
understaaet sig at gaaejvidere end at applicere den udvortes, og har skyet 
dens indvortes Brug. Endelig da den saa kaldede Frantzosen Sygdom 
(lues Venerea) i det 15de Seculo begyndte at udbreede sig, som ikke 
ville lade sig fordrive ved nogensiags Galcniske Médicamenter, maatte 
Medici voere betankt paa at udfinde noget andet Hielpe-Middel, (om 
var af ftorre Kraft og Virkning, hvortil da Mercurius kom ftrax t 
Forflag, endffiont den t Begyndelsen ikke heller blev brugt uden ud. 
vortes; Men omsider har Johannes de Vigo og Jacobus Carpus re
solveret til at give den indvortes ind forat opvoekke Salivation derved, 
som og ffeede med meget god Succes, saa at de Medici, som i Be
gyndelsen ansaae den Methode med enForskrekkelse, maatte selv for
undre sig over dens lykkelige Udfald, og betiene sig af samme Maade 
at tråre Sygdommen paa.

Siden har Theophraftus Paracelfus og andre efterfolgende 
Chymici giort adskillige Forsog med Mercurio, og har derved bragt 
mange og sårdeles nyttige Medicamento for Lyset, saa at ben, som 
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tilforn blev holdt for en Gift, nu med Billighed kand holdes for at 
vcxre bleven forandret til et meget nyttigt Hielpe-Middel.

Dog er det ikke at nægte, at iblant mange forestagne Præpa
rata df Mercurio, font hoyligen er blevne rosede af dem, findes ofte 
faadanne fom ingenlunde fortiener den Roes dem er tillagt, men sna
rere ere ufikkere, farlige og ikke bor appliceres til indvortes Brug, 
hvorfor det er hoyt fornoden at udvcelge iblant diste præparata Mer
curialia dem, font ere af den mildeste Art, og med storste Sikkerhed 
kand bruges, paa det at deres Brug t Fleng ikke stal giore storre 
Skade end Gavn.

Jeg har for erindret, at der er ingen af Phiioíbphís eller 
Chymicis, fom endnu har kundet udfinde Qvceg - Soldets rette Art 
og Beskaffenhed, og dets conttimerende Parter: I fig selv er der og 
neppe dets Lüge til i Naturen, naar man vil betragte adffillige 
Egenskaber derved: For Ex. Det er idelig flydende, og har dog in- 
gen Humiditet, eller Vaadhed ved sig, saa at Chymici har kaldet det 
en Fluor Siccus, manus non Madefaciens ; Det er dernceft saa tungt, 
at der er neppe noget Metal, undtagen Guld, som det jo overgaaer 
i Vccgt, hvilket alt u-agtet, er det dog saa let at bringe i Bevcegelse 
ved Ildens Kraft, at man ved en maadelig Ild kand bringe det til at 
evaporere og forsvinde i Gestalt af en Damp, fom endda neppe er 
kiendelig. Det har desforuden faa forunderlige smaae Partikler, at 
det kand trange fig ind i alle Metaller igiennem deres Poros, ogsaa- 
ledes adffille og frastille deres Partikler og Sammenhccng, at de 
gandffe indvikler fig med Mercurii Fluides Parter og formerer en 
Subftantz, fom er ncesten saa boyelig som Vox, og er at see i den saa 
kaldede Amalgamation af Metallerne, faa at deraf er at flutte, at 
Mercurius beftaaer af langt finere og fubtilere Partikler end Vandet 
felv, fom ikke kand penetrere igiennem Metallernes Poros.

Jeg vil ikke tale om hvad Phyfici har raifonneret om Qvceg- 
Selvets Oprindelfe i de Underjordiske Stoeder, og hvad Slags Ma- 
terier der behoves til dets Produktion, saasom samme Slutninger 
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ere saa Univerfeiles, at de neppe kand vcere ttlstrcckkelige nok til at 
atore sig et almindeligt Begreb derom, end sige man deraf kunde 
faae nogen Oplysning til at forklare de Egenstaber og Virkninger 
fom det har i Henseende til de andre Metaller og levende Legemer.

Ingen har vel giort sig ftorre Umage og utrettet Fliid med at 
udforste Qvcrg - Soldets Natur og Beskaffenhed end den derom- 
melige ProfeiTor Boerhave i Leiden, hvor om hans 2de Diflerta- 
tioner kand bcereVidne, den eene offereret til det Kongelige Societet 
i London, og den anden til det Kongel. Videnstabers Academie i 
Paris, hvorudi hand opreigner mangfoldige Experimenter, fom hand 
i mange Aar har foretaget sig for at efter'orste Mercurii Natur og 
Bestaffenhed, og hvad Slags conffimerende Parter den egentlig be- 
ftaaer af.

Hand har befundet/ at den ved idelig Bevccgelfe og Omstul- 
pelfe blev forandret til et sort Pulver af en Metallist kaaberagtig 
Smag, men samme Pulver blev igien ved Ildens Kraft omvendt til 
en og dm samme Mercurius; Hand har deftilieret den over mange og 
indtil 511, gange, hvorved hand har faaet en liden Portion af et 
starpt, rodt og skinnende Pulver, fom purerede baade oven og ne
den, men samme Pulver blev igien ved Ilden omvendt til Mercurius, 
og en gandste liden Qyantiter, fom blev tilbage og chutes at vcere fige- 
ret, nemlig 15 Gran afl8 Uncer afMercurio, da den efterKonften 
med Blye blev provet, flop ogsaa bort og loed intet Fix tilbage.

Jeg vil ikke opretgne flere Experimenter, fom af harn ere fore
tagne, men af oven anforte har man storste Aarsag med ham selv at 
slutte, at QvcegSolvets Natur og Vcesen er fimpei og bestandig og 
kand ikke adstilles i differentes Parter ved at deftillete det ved Ilden/ 
saasom i fast (Fixum) og flygtig (volatile) reent og ureent, luttret 
og uluttret, eller i andre adstilte Elementer, endstiont fligt meget 
strider imod Aichemiftenwd prcegtige Lofter.

L 2 Uagtet
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Uagtet alt dette, har dog bemeldte fimple siydende Metal, som 

efter udvortes Anseelse synes at vcere et meget gelinde og lidet dirken- 
de Medicament, faadan Kraft hos sig; at, dersom det enten udvor
tes etter indvortes i nogen merkelig Qyantitet bliver appliceret, gri
ber det etMenniskes Legeme an paa en forunderlig Maade, i det at 
det neñen gandffe forandrer det, og ligesom oploser og fortynder 
Blodet, og forer det ud enten ved Salivation, eller Stoelegang, etter 
Sveed &c. hvilken forunderlige Virkning i Blodet Pitcarnius forst 
har villet tilskrive Qvceg-Solvets Tunghed, eller Vcegt allene, og 
efter ham adskillige berommelige Mcend, hvor iblant ProfeiE Boer
have er, som i sin Traétat de Lue Aphrodifiaca foger at derivere al 
Qvag Selvets Virkning i Blodet af den Overvagt, fom famme har 
imod Blodet, hvilket det stal overgaae i z gange (andre ffriver 14 
gange) og hvorved det formedelst Hiertets Bevcrgelfe og Arteriernes 
Contratiion, saaledes efter hans Mening, agerer i Blodet, at det 
ncesten gandffe deitruetTV dets Subftantz, fortynder og formindsker 
Dets (blides Parter, at de forandres til et tyndt Serum eller Vand/ 
som ikke kand holdes tilbage af Aarerne, men flyder ud deraf.

Men om det er tilladt at sige faa store Mand imod, faa fin
des meget four fi)nes at stride imod denne Slutning, at Mercurii 
Virkning aliene skulle vcere at derivere af dens Tunghed: Thi at 
forbigaae det, at Mercurius ikke saa meget synes at agere i Blodet 
felv/ som i dets seröses eller vandagtige Parter, faa er det i Sarde- 
leshed neppe mneligt at kunde forklare de Virkninger, forn nogle præ
parata af Mercurio giore i det Menniffelige Legeme, endogsaa naar 
de i en liden Qyantitet bliver givne, af en (impel Tunghed, fom jeg 
videre har viist i den Historie jeg har anfort af Boyle i mine Obfer- 
vationer circa Mercurii uium Internum, hvor 2 Gran fif Turpetho 
Minerali, som blev opsnuet i Nasen, virkede det fom en langt ftørre 
Qyantitet af Mercurio Vivo ikke havde kundet udrette ved indvortes 
Brug.

Det er derfor at siutte at Mercurius i fig selv har en fardeles 
Kraft til atgiore sin Virkning, fom ikke just dependerer af fundarme 
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_ _ _ _ _ _ og dets Brug. _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 85
almindelige Egenffnber, som findes hos nik Corpora: HvilkenU?- 
deles Kraft vel ikke er bekiendt, men dog nfVirkningen kand kiendes; 
og lnaa derfor en Medicus efter den beromte vanSwietens iRanD lade 
fig noye med at hand kand vide hvad Virkning Mercurius gier/ naar 
den bliver appliceret til det Menniskelige Legeme, omendffient hand 
ikke aldeeles veed Manden, som den agerer paa.

Anden Afhandling.
Om dets adffillige Brug i mange Tilså, som og 

Nogle Præparatis deraf.
<7\et findes vel faa i vore Tider, som lettelig ville nagte Mercurii 

Brug og Nytte i ndffillige nf det Menniffelige Legems Tilfalde: 
Og kand sandelig dens Kraft og Virkning ikke indffrcmkes saa vidt, 
at den allene ffulle vare nyttig i Veneriffe Sygdommer og til at op. 
vcekke Salivation-, Da deter bekiendt at den i de fleefte Tilfalde, hvor 
Serum eller Lympla er fordervet eller nreent/ gier en forunderlig 
Virkning. Men fornemmelig con igerer den sammes Tykbed og Sky
hed, ja fortynder og ligesom smelter dem, i det at den aabner de sub
tiles Gange in Glandulis, snavet som Forstoppelsen i de andre Ror og 
Canaler. Derforuden har Mercurius dulcis et fardeles Fortrin iblank 
de Médicamenter, som kaldesPhiegmagoga, hvorfor den ogsaa iden 
Henseende ofte meleres med purgerende eller laxerende Ting, og har 
den Virkning at den fielden efterlader nogen Forstoppelse, som ellers 
vil folge andre Purgatzerd Brug, besynderlig deres, som ere refinöfes. 
Der er heller ingen som tvivler paa, at den )o har en ftor Kraft imod 
Orm, saa at Pra&ici ofte finder forneden at detiene fig deraf, naar 
intet andet vil siaa an. Ieg vil ikke tale om dens bekiendte Brug og 
Nytte i at fordeele ogaabne haardnakkede Scirrhos eller Knuder, saa 
og i at fordrive alleflags Udflet eller Skab i Huden, faa vel som at 
drive den ud igien til Huden naar den er gaaet tilbage, eller finnet 
ind. Jeg vil og forbigaae at tale om dens udvortes Brug i at rense, 
torre og giore Huden glat og reen, saasom det er ikke mit Forsat nt 
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handle her om alle de Egenffaber og Brug, som Mercurius besidder 
t Medicinen/ men allenefte at viise at den er nyttig i mange Tilfoel- 
de, og at det ofte ville voere forgiceves at vente den Effeét og Virk
ning af adffillige andre Hielpe-Middeler, fom denne allene er moegtig 
til at udrette: Thi den forer de sepe og ubevægelige Voedffer i en 
Bevoegelfe, og er derfor allene i saadanne Tilfoelde at dens joevnlige 
Brug kand ffade/ hvilke ikke taaler faadan ftcerkere Bevoegelse; saa- 
fom hvor alt for ftor Overflodighed af tykke Vedffer er tilstede, og 
fornemmelig hvor de indvortes Parter ere beskadigede, enten af 
ulceröfe Skader eller uloegelige Scirrhis og haarde Knuder.

Da Chymici har mcerket at Mercurii Brug bar kundet frem- 
bringe fim store og forunderlige Virkninger i det Menniffeiige Lege
me, har de taget sig for paa adffillige Maader at præparere og for
bedre den, saa at dens heftige Virkninger kunde formildes og dens 
flydende Bevoegelfe hemmes, paa det at den desbedre i Form afPul- 
ver kunde bruges; Men endffient det levende Qvceg - Selv i sig selv, 
har intet i sig (bin kand foraarfage faadan befrygtelig og heftig Virk
ning, (aasom det langt sikkrere indvortes kand gives, naar det allene 
bliver blandet, for Er. med Sukker, end mange af de Præparata 
fom af Chymicis hoyligen ere bleven roesede, men befundne i Gier« 
ningen at vcere usikkre og farlige at bruge; Saa findes dog adffillige 
Præparata af Mercurio fom af lang Erfareuhed kand fortiene den 
Roes dem tillegges, hvor iblant jeg allene vil noevne de allerbekiend- 
teste og mest brugelige, neml. Cinnabaris, Æthiops Mineralis, og 
Mercurius Dulcis. Diste zdeSlags differerer for faa Vidt/ dt Mer
curius i Cinnabari er faa bundet og figent af Svovelet/ at den har 
tabt neften alt for meget af sin Kraft og Bevægelighed, faa at det er 
forneden at bruge den i langt sterre Dofi, end det i vore Tider pleyer 
at ffee, om man vil vente nogen Virkning deraf i de Tilfoelde, som 
foraarsages af de vandagtige Voedffers og Seenernes Feyl og Man
gel; Thi nogle faae Gran, som soedvanligen meleres med et Pulver, 
tiener meere til at forffaffe det en smuk Farve, end til at giore nogen 
ttlftrcekkelig Virkning, og kand den gandffe sikkert bruges til en 

Scrupei



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og dets Brug._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87 
Scrupei eller 4 Qyintin pro voll, da den ofte vitser en fortreffelig 
Virkning t at fordeele og dempe u-ordentltge Bevagelser.

Ærhiops Mineralis har lnere ASiviter hos sig end Cinnabaris 5 
Thi saasom Svovelet gemeenltgen bliver blandet med Mercurio for
uden Ildens Hielp, og ved at rive det tilsammen i en Morter, saa 
bliver den ikke saa bundet eller stakket, at den jo paa nogen Maade 
beholder sin Aétiviter, og har derfor des sierre Kraft til at pene
tret: Hvorfor det er et meget beqvemtHielpe-Middel i Berns Syg
dommer, som kommer enten af Orm, eller de vandagtige VedfferS 
Feyl, naar man befrygter sig for at applicere sierkere Mercurialia 
hos Born, som har skråligere og empfindeligere Conftitution end 
verne Folk: Menden er dog ikke uden Kraft i voxne Folkes Sygdom- 
mer, naar den allene bliver appliceret i en behorig Dofi, og ikke alt 
for sparsommelig.

Mercuris Dulcis overgaaer begge disse langt i Virkning og 
Kraft, faasom Mercurii virkende Egenskab mindre er bundet i denne, 
end i begge de andre; Hvorudover den ogsaa meere viiser sin Kraft i 
Vedsserne af Legemet, i det at den rorer, fmelter og forer dem i Be
vægelse: Men endffiont den er i sig selv et gandffe sikkert Medica
ment, saa behoves der dog siorre Agtsomhed i dens Brug, saasoin 
den i en liden Dofi udretter meere, og virker saavel i de faste soin fly
dende Deele, end begge de forommeldte, naar de endog i siorre (Kvan
titet indgives. Ved ofte igientagen Brug deraf kand den og lette- 
lig foraarsage en Salivation, imod den Medici Intention, som betie- 
ner sig deraf. Det er derfore fornodent, at man med Varsomhed 
bruger den i saadanne Tilfalde, hvor den i nogen Maade kand giore 
Skade, som for Er. i Kraft-Tilfalde, i lcordutiffe og andre ulce
rose indvortes Skader, i saadanne Scirrhis, hvor Blodet selv foraar- 
sager Forstoppelsen &c. saavelsom og i Vattersoet, i krampagtige, 
Moderens, hypochondrifFe og arthritiffe Tilfalde. Saa er dens 
Brug uden Forskiel heller ikke mådelig hos fvangere Fruentimmer, 
eller i den Tiid de har deres Menfes, ikkke heller hos fpade Born eller 
gamle Folk.

Der
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Der har voeret adstillige erfarne ChymicTHbrn har giort sig 

stor Umage for at udfinde en Maade, saaledes at dempe og tvinge 
Mercurium at ben ikke skulle opvcekke .nogen Salivation, men allige
vel beholde sin igiennemtrcrngende Virkning, saa at den med lige 
stor Kraft kunde cúrete veneriste og andre haardnakkede Sygdom
mer : Til hvilken Ende de have voeret bctoenkte paa adstillige Maader, 
at fore dette i Verk: Iblant hvilke denne af adstillige berommeltge 
Moend, og iblant andre af Frid. Hoffmanno har voeret meeft appro
beret/ naar Tin, eller endnu bedre, Guld, vedet soerdeles Haand- 
greb saaledes inderlig kunde blive foreenet med Mercurio, at den no- 
genledes kunde tvinge den alt for ftccrk bevoegende Virkning af dens 
Partitier, mm dog ikke faaledes overvælde dens penetrerende Kraft, 
at der jo kunde ventes samme Efteét af saadant et Medicament t at 
curere de vanstelige og haardnakkede Sygdommer, som uf Mercurio 
selv, der mindre var bundet, og det foruden at opvekke saadanne hcef- 
tige og farlige Pevoegelser, som Salivation forer med sig.

Jeg noegter ikke at der paa den Maade jo kand præpareret et 
timligt og i visse Maader gavnligt Remedium ; Men om dette kand 
udrette alt det samme, som Mercurius, naar den er mindre bundet, 
tvivler jeg ikke uden Aarsag paa; thi imod denne Mening strider 
Mercurii fimpie og bestandige Natur og Egenskab/ som ikke kand ad
stilles i differentes eller ulige Parter / som foran vidtloftigere er ud
fort. Saa at det er ikke at vente, naar den paa saadan Maade er 
bundet og fordeelt iblant Tinnets eller Guldets Partikler, at den da 
skulle beholde lige Kraft til at virke i det Mennistelige Legeme; thi 
om dette stede, kunde det ikke voere saa sikkert et Remedium, at det 
jo var at frygte for at det ligesaavel kunde opvcekke Salivation, naar 
det blev givet i nogen merkelig Qvantitet, som andre Mercurialia, der 
ikke saa meget ere bundne.

Dette har nden Tvivl vceret Aarsag, at adstillige erfarne Pra- 
étici har heller villet blive ved Mercurii dulcis Brug/ som et Medi
cament der i lang Tiid med stor Nytte har voeret brugt, men har 
dog tillige sogt at moderere dens virkende Kraft, at den ikke skulle 

for-
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foraarsage enten Salivation, etter formegen taxation, og bet ved 
at tilfoye saadanne Ting fom felv kunde forege Mercurii dulcis Virk
ning ; dog paa den Maade at den uden Befvarlighed kunde præftere 
sin Kraft og Virkning, og har ventelig givet Anledning til DettCom- 
pofition, foitt er anfert i de Edenburgiske Aétis (Medical EiTays and 
Obfervations by a Society of Edinburgh, Vol. I. pag. 46. feqv.) og 
er foreflaget af Hr. Andreas Plumerus under det Navn afMedica- 
mentum alterans & Mercurio, fom siden af adskillige Pradiicis med 
stor Applaufu er bleven antaget ; Det bestaaer af lige Deele af Mer
curio dulci, fom 6 gange er sublimeret og Sulphure Aurato Anti- 
monii, hvilke vel maa blandes/ og paa en Nivefteen tilsammen præ- 
pareres/ og jaaledes gives i Form enten afPulver etter Piller.

Dette Medicament har den beromte Auñor fundet meget nyt
tigt saavel t mange Slags Udflet af Hunden, som t adffillige vene
riske Tilfalde, hvilke det har cureret/ uden at opveekke nogen Saliva
tion , endffisnt det i nogle Uger har verret brugt daglig til 15 Gran. 
Og sortienner disse tvende Hielpe-Middeler/ sorn paa saa fimpei en 
Maade/ og uden noget chymiff Arbeide ere foreenede , i Gierningen 
at roeses, som jeg og selv adffillige gange med god Succès har betient 
mig deraftil at rensede vandagtigeVedffer af Blodet, saavel i ve- 
neriffe Tilftelde, som andre Ureenligheder deraf. Det er og i sig 
selv ikke at undre paa, saasom begge Deelt/ naar de endog hver i seer 
blive brugte ere meget kraftige og virkende i adffillige haardnakkede 
Sygdommer : Og i denne Samling foreger Mercurius dulcis Kraf
ten af Sulphure Antimonii, og gier den meere virkende, da Sulphur 
Antimonii derimod demper og modererer Mercurii heftig devergende 
Kraft, saa at den ikke kand giere for megen Oprer i Legemet, end- 
skient den lange og ofte bliver brugt.

Jeg skrider nu til at inelde om en sårdeles Brug af Mercu
rio dulci, som Erfarenhed har givet mig Vished om, og som jeg 
ikke troer at have varet tilforn af nogen anden i de Slags Tilfalde 
og paa den Maade proponeret.

M Tredie
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Tredie Afhandling.
Som indeholder trende praítijfe Cafus.

(7M jeg saaledesi Almindelighed har handlet om Mercurio og dens 
adskillig Kraft og Brug i Medicinen, vil jeg nit handle om en 

soerdeles Brug nf Mercurio dulci, hvor den i gandste liden (Emirer, 
dog jevnligen brugt meget vel corrigera de vandagtige Vedskers Feyl, 
bringer dem, naar de ftaaer stille, igten i Bevægelse, fordeeler og 
fortynder deres Seyhed og Tykhed, og derved forskaffer Glandulerne 
deres forrige Kraft igten (for at ikke sige at det skeer af en soerdeles 
og specific Kraft nf Mercurio) og aabner deres Forstoppelse. Nem
lig/ det er i Seerdeleshed viste Hals-Tilfoelde, fornemmelig faadanne, 
som beftaaer udi de Glanduier^ Forstoppelse, som tiener til at fra- 
stille de Vedsker, som ellers i den naturlige Stand holder Halsen og 
Svcelget fugtige og slibrige, hvori jeg har bemoerket MercurüBrug 
at voere af en herlig Virkning og Nytte til nt aabue Glandulerne^, 
og den Hindes, font kaldes membrana pituitaria, Forstoppelse afen 
sey og fliimagtig Materie og fette dem igien i deres naturlige Stand 
og Styrke.

Vel er det ikke just noget nyt at bruge Mercurialia i flige Til
fælde ved at blande dem med Purgantibus, ja endog at der underti
den strides til Salivation selv/ besynderlig naar derer nogen Mistanke 
om, at der er noget Venerist derunder: Men hvad det forste angaaer, 
saa er gierne Effeåen deraf ikkun maadelig og af kort Varighed, t 
Henseende til at Mercurius ikke kand giere uden en kort Virkning, 
naar den saa hastig igien fores ud med Purgantibus ; og hvad det 
sidste , nemlig Salivation, angaaer, da er samme af den Betydenhed 
og Farlighed, at den ikke lettelig bor foretages, uden hoyeste Forno- 
denhed udkreever det, allerhelst da flige Tilfalde i Munden oa i Hal
sen gierne pleyer at forverres, saa leenge Salivationett varer.

Maaden
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Manden at applicere Mercurium dulcem paa, er, at et Gran 

Deraf, enten allene eller meleret med et Abforbens (hvilket sidste dog 
ikke meget gtor til Sagen) bliver indgivet hver Dag og helst om 
Aftenen, da det er forunderligt at bemcrrke, hvor meget det foreger 
De andre Medicamento Virkning,' og befordrer deres lykkelige Ud
fald ; Thi jeg vil ikke just tilffrive Mercurio dulci den gandffe Virk
ning , og har derfor ikke heller villet stoele paa den allene, men har 
altid brugt andre fieifltøe Medicamenter derhos: Men det er nok, at 
Defamme ingen bestandig Virkning har kundet giore, uden ved 
Hielp af denne.

Men paa det jeg desbedre kand forklare min Mening og give 
et tydeligt Begreb om denne Methode, vil jeg anfore 3. moerkelige 
Caius af andre siere/ fom in praxi medica ere mig forekomne/ hvoraf 
enhver felv lettelig kand domme om Udfaldet bor tilffrives Mercurio 
dulci, eller de andre Medicamenter fom tillige ere brugte, eller og 
begge naar de have vceret brugte tilfammen.

F pyste CASUS.
En Mand paa 40. Aar, af et Sangyin^ Temperament, havde 

ved Forkolelfe tilveye bragt sig en Slags inflammation i Halfen, saa 
at Mandelerne, Drsvelen og de omliggende Parter vare ophovnede og 
rode, hvorved det faldt ham befvccrligt at fveelge, og var Smerte 
derved, men i det ovrige var ellers fund og friff. Imod dette Til- 
fcelde fogte hand at betiene sig af adffillige Huusraad, fom ogfaa i 
Begyndelfen ffntes at flaa an, faa at hand havde Haab om at blive 
fnart reftituerct) : Men dog blev nogen Slaphed i Halfen tilbage og 
fom en vandagtig inflammation, fom hindrede og fmertede ham no
get i at fvelge: Dette u-agtet blev hand dog ved at forrette de Ting, 
fom hans Embede udkreevede, tog sig heller ikke i Agt for Kuld eller 
ont Veyr, eller holdt rigtig Diæt i Henseende til Mad og Drikke, 
hvorudover det ffeede, at bencevnte Tilfoelde vedvarede lomger end 
hand havde forestillet sig: Hand blev derved bevceget til at tage sig 
noget mere i Agt/ men dog ikke videre, end at hand ikke faa ofte ex- 

M 2 pone-
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ponerá sig for Luftens Kuld og Skarphed/ faa og brugte saadanne 
Gurgel-Vande, som i flige Tilfalde fcedvanligen bruges, og derhos 
engang iblant laxerede; Men dette u-agtet ville den Forstoppelse t 
Gianduiem dog ikke viige, men blev ved og chntes endog dagligen at 
formere sig, og havde nu varet nasten i f Aar.

Jeg blev da consuleret, og fandt at Svelget med de omlig
gende Parter var flap og hviidagtig af Farve og overtrokket med en 
fty Slim; Drovelen var lang og tyk, og Mandelerne stak mere frem 
end paa scedvanlig Vus, og chntes at vare noget haarde, fom gav 
Formodning om, at de maatte vare forstoppede af en fey og fliim- 
agtig Materie.

Jeg holt da for, at der behevedes nogen kraftig Medicin tit at 
fortynde og fordeele en faa fey og lange ftagnevenOc Slim, hvilket 
jeg formodede at kunde flee ved Mercurii dulcis Brug, fom jeg af 
Erfarenhed tilforn havde befundet at vare kraftig, naar den paa 
ovenflrevne Maade blev appliceret. Men paa det at Patienten kun
de blive præpareret til at bruge den des sikkrere, forestog jeg at bruge 
forst en Ptifane i nogle Dage, fom maatte drikkes lunken og bestod 
af China Sarfaparillæ og Polypodii Rodder famt Rafura ligni San ¿ti 
med nogle flere ingredienser Derefter blev en Dofis af pürierende 
Piller præfcribelTt, melerede med 4 Gran afMercurio dulci og ueste 
Dag blev et Gran af bemeldte Mercurio forordnet at bruges ved 
Senge-Tiid i Form af Piller, hvis Brug siden hver Dag faaledes 
continueredes. Imidlertid blev ikke forfomt dagligen at detiene sig 
af Gurgel-Vand, fom i flige Omftandigheder kunde vare tienlig, og 
bestoed mest i emollierende og resolverende Species med lapide pru- 
nellæ og melle roíato, faafom jeg ikke fandt tienligt at applicere Ad- 
firingentia i en faa stark Forstoppelse afGiandulerne. Derhos blev 
en bchorig Diæt foreflreven, og fom var nogenlunde torrende, samt 
erindret,'at Patienten maatte afholde sig fra alt flarpt, smut og salt, 
Viin og anden stark Drik. Den for omflrevne Prifane blev i al 
denne Liid conrinueret i fteden for anden Drik, chavel fom og Gurgel- 
Vandet flittig brugt, og hver 14de Dag omtrent de pürierende Piller 
indtagne. Udsal-



à og dets Brug. _ 93
Udfaldet af dmne Cur var at da de mercurial^ Piller i 14 

Dage havde vceret brugte, befandt Pariente« en mcerkelig Lindring i 
hans Tilfalde, og efter 6 a 7 Ugers Forlob blev hand fuldkommen 
reftirueret Derefter blev opholdt med Mercurii dulcis Brug, men 
med Ptiianen blev endnu i nogle faae Uger continueret, og Gurgel- 
Vandet undertiden brugt, fom nu blev meleret med nogle gelinde 
adftringerente Species: Og har Patienten ester nogle Aars Forlob 
siden ingen Besvaring fundet af de Slags Tilfalde.

Anden casus.
En ung Perfon, nogle og tive Aar gammel, af et SanZvinlfk 

Phlegmati^ Temperament, havde alt i nogle Aar varet beladt med 
en bestig Hals-Sygdom, fom paa adffillige Tider jevnligen overfaldt 
ham, og angreb de Parter i Halsen, foin tiener til at befordre Svalg- 
ningen og Refpirationeil, under Gestalt af en angina pituitosa, eller 
vandagtig Halsbyld, fom med en Havelse og nogen Inflammation 
hindrede disse Organa i deres sadvanlige Forretninger, hvorved fulte 
en stark Harken og Udkastelse af en vandagtig og flimig Materie; 
Men omsider tog disse Tilfalde saa meget Overhaand og bleve forver- 
rede, at det syntes nasten at vare ude med Patienten; Thi Svalget, 
Drovelen, Mandelerne og Ganens Dekke vare nu saaledes opsvolme- 
de af den store Mangde af flimagtigeVedffer, at der nesten ikke var 
mere Rum til at fvalge eller drage Aanden. Materien faldt i faa 
stark Grad til, at Aanden undertiden ville blive ude, og det lob sig 
anfee som eu Art af et Stiksiod. Den Hinde, fom kaldes membra
na pituitaria, og bedekker de indvortes Deele af Munden og hoslig
gende Parter, var paa adffillige Steder læderet og med endeel Huller 
igtennemboret, hvorved fulte en heel besvarlig Smerte.

Det var derfor fornodent at komme de mest trangende Til
falde til Hielp forst, og fornemmelig den Fare, som Patienten var i 
at blive gvalt, saavel ved at befordre Aabning med Clyfterer, som 
ved at bruge resolverende og fortyndende Bryst Mixturer og Gurgel 
Vand, hvilket da det og nogenledes efter Knffe var fuldfort blev dog 
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ent>nu den Læfion i Halsen/ tillige medHcevelftn og Smerten i dens 
Parter og en alt for stcerk affluxus af Sliimen tilbage.

Af dette blev en Chirurgus, font tillige var consuleret/ bevce- 
get til at foreflaae en Saiivations-Cur, i Haab derved at befrie Hal- 
fen for den ftcerke Samling af Slim, og tillige faae den Læfion der 
î "oegt: Men jeg ville ikke confentere deri, afAarfag at der ventelig 
ville ffee ftorre Tilstod af Sliim og Vedffer til Halfen imedens Sak- 
vationen varede, fom gemeenlig pleyer at ffee, hvorved Faren afen 
Suffocation maatte blive des ftorre: Jeg proponerede der imod at 
bruge Mercurium dulcem, i faa liden Qyantitet fom tilforn er om- 
nreldet/ i Henfeende til at den Methode var langt fikkrere og dog til- 
ftrcrkkelig nok, efter min Mening, at raade Bod herpaa. Patienten 
var og mest villig til at udvcelge denne Maade at blive traueret paa, 
som den hand holdt for den sikkerfte og mindst farlige.

Hand blev da tra¿teret nceften paa famine Maade fom i den 
forste Cafu er beffreven, undtagen at der noget oftere blev brugt La
xativa*,  faa ogjaa mere adürinZerende Gurgel - Vande, og en mere 
torrende Ptifane, i det at stere Ligna bleve lagte til. Og faaledes blev 
Patienten omsider gandffe befriet fra sit Onde, og har nu i mallge 
Aar levet frie og ubehindret fra faadanne Slags Tilfalde.

Der behovedes dog noget tangere Tiid inden denne Patient 
gandffe kunde blive reiti tueret, faafom Tilfaldet var af faa stor Be- 
tydenhed og faa gammelt. Imidlertid blev hans Tilstand efter at 
have brugt 2 Scmpuler af Mercurio dulci merkelig forbedret/ og da 
endnu ai Scrupei blev brugt/ kom hand gandffe igien til Rette.

Trevle casus.
En Mand af Middel Alder og Choleriff Sangviniff Tempe

rament, fom var af en tendre Legems Constitution, og havde tit og 
ofte tilforn betret befalden af adffillige Flod ' og rheurnatiffe Tilfcelde, 
blev paa engang anfaldet af et meget heftig rheumatiff Anfald, fom 

havde 
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havde sin Oprindelse afen ftcerk Congeftion, Fortykkelse og Stagna
tion af de vandagtige Vcedffer. Sygdommen begyndte med en in 
flammation og Smerte i Halsen, Stikken i Arene, og en ofte over- 
kommende Svindel; Derefter kom en ftcerk forstoppet Snue dertil 
med nogen krampagtig Trcrkken i Lemmerne, som forneunnelig om 
Aftenen var verft; Da den lod sig lidet an til Bedring, fuldte strap 
en stor Slaphed i Desvelen, Halsen og Svcrlget (Oefophagus) efter 
nied en hceftig Troekken deri, saa at Mad og Drikke med ftor Van- 
ffelighed kunde passere der igiennem, og foraarsagede ofte en ftcerk 
Hofte. Undertiden kom de ogsaa, ester en Foye Tiid at have vceret 
nedsiunkne, med ftcerk Opstod tilbage igiennen: Munden og Ncesen. 
Imidlertid fornam Patienten en stor Svcrkkelse afSeenerne, i det at 
en Svindel, Dunkelhed af Synet og fordervet Lugt og Smag kom 
dertil. Men nu var ingen Inflammation mere tilstede i de lidende 
Parter, tvert imod de indvortes Deele afMunden, saasom Drovelen, 
GanensDekke og Halsen siiae bleege, flappe og torre ud. Af den 
overste Deel af Svalget, som lod sig tilsyne four en liden Pose, flod 
en tyk og guulagtig Slim ud, som meget hindrede Patienten i at tale: 
Saa var ogsaa en trykkende Smerte tilstede omkring, hvor Ncesen og 
Aynene ncermer sig sammen, som havde sin Oprindelse afen haard 
og ssagnereNdeSliM i Pande-Beenets Huulheder (Sinibus frontali
bus.) Her blev da intet efterladt, som kunde paa nogen Maade 
ffaffe Lindring i saa ftor en Samling af besvoerlige Tilfalde: Til 
dm Ende blev foretaget Jndsproytelftr i Nasen, hvorved store Styk
ker af en haard Slim bleve udtagne, fom ogsaa tilveye bragte nogen 
Lindring. Halsens Onde blev og ved at applicere Gurgel Vand oa 
andre tienlige udvortes Middeler nogenledes formildet; Men det var 
en Sag af kort Varighed, og som lod ingen bestandig Virkning efter 
sig, saasom de samme Tilfalde yttrede sig idelig igien paa nye, og 
man maatte daglig bruge de samme Hielpe-Middeler for at forftaffe 
Patienten nogen Lindring.

Omsider blev ogfaa resolveret til at forfoge Mercurii dulcis 
Virkning, og applicere dm paa foran beskreven Maade, neml. ved 
at bruge hver Aften et Gran deraf, og imidlertid dog ikke forfomtes 

at
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at continuere de andre Hielpe. Middeler som hidindtil havde vceret 
brugte: Da det var merkeligt, at neppe en Scrupei af Mercurio 
dulci var bleven opbrugt, forend Ganens Dekke (velum palatinum) 
tillige med Drovelen trcrkkede sig tilbage, og kommet deresforige 
Situation iglen; Svcelget tillige med Halsen fik ogsaa deres naturli
ge Farve igien; Lugten og Smagen kom i bedre Stand, og da der 
blev continuerez med at bruge endnu en halv Scrupei deraf, syntes 
disse Ting at vare kommen t temmelig rigtig Stand igien. Vel 
kom endnu Maden og Drikken undertiden tilbage igiennem Munden 
og Nccsen, men dog ikke ncer saa tit som for. Aarsagen hertil var 
Den sccrdeles Slaphed og Svaghed af Svcelget, som endnu ikke 
havde faaet sin tilborlig Styrke og Fasthed igien, efter saa langvarig 
et Tilstod af Vand, og Sliimagtige Vedsker. Der fandtes ogsaa 
andre Tilfcelde hos denne Patient, som behovede at raades Boed 
paa, hvilke jeg med Fliid gaaer forbi, da det tit mitOyemcerke kaud 
vcere nok af disse anforte Cafibus at have viiset, at Mercurius dulcis 
har beteed en mcerkelig Virkning i visse Tilfcelde af Halsen, saasom 
den ikke heller floeg feil i denne Hccndelse, og det uden al Besvcering 
eller Opror i Legemet.

Korte Slutninger heraf.
<£\et er vel ikke at made, at man i inflammatoriae Tilfcelde as 

Halsen ville applicere Mercurii dulcis Brug, men af dette, 
som i al Oprigtighed er anfort, meener jeg at det er klart nok, at 
den i saadanne haardnakkede Tilfcelde af Halsen, som reiser sig af 
en sty og haard Slim, der forstopper Glanduiettte og bliver fast 
staaende deri, har beviist en sccrdeles Hielp og frembragt en beftan- 
big Virkning, hvilken ikke kunde tilveye bringes ved andre brugte 
Medicamenter, og det uden al Besvcerlighed eller hckftiqe Bevccgel- 
fer i Legemet, som ellers folger ved Salivation. Thi idisse anforte 
Hcendelstr lod sig ikke mindste Tegn til Salivation, eller Tilboyelighed 
dertil fornemme, ikke heller blev nogen af Legemets Funtiioner i 

mindste 
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mindste Maade forhindret, men Appetit og Afgang vare i al denne 
Tud i fuldkommen god Stand. I den zde Cafu fuldte vel nogen 
tynd Spytten (Apophiegmatismus) efter, faa fnart den feye og haar- 
de Slim , fom havde forstoppet membranam pituitariam og dens 
Gianduler, var bleven resolveret og fortyndet, men dog uden al Bo- 
fvcrring, og uden at de indvortes Parter i Munden og Halfen hccve- 
ves derved.

Denne Obfervation fynes ogfaa at veere deres Mening imod 
foin vil tilskrive Mercurii Tunghcd allene dens Virkning, thi hvad 
Rimelighed er deri, at et ccneste Oran of Mercurio dulci, fom engang 
i 24 Timer blev indtaget, kunde paa den Maade giere sin Virkning, 
og ved sin Vegt allene corrigere og fortynde de feye og haarde Ved- 
ster, og det fcrrdeles i de indvortes Parter af Munden og Halfen, 
fom vare angrebne, uden at Vedsterne i andre Steder af Legemet 
paa nogen kiendelig Maade bleve fatte i Bevcegelfe eller Opror.

Man kand og heraf giore Slutning om Mercurii store Be
vægelighed og penetrermde Kraft, formedelst hvilke, naar den end- 
ogfaa i meget liden Qyantitet bliver indtaget, den trenger sig ind i ve 
inderste Gange afGianduierne, oplofer og fortynder dm feye og haar
de Slim, og stråledes gier den beqvem og stikket til at finde Udgang; 
hvilket fandelig ville veere forgieves at vente af andre Médicamenter, 
besynderlig dem, fom kaldes Galeniste, endstiont de med langt ftorre 
Tilbereedélfe og i ftorre Qyantitet bleve brugte.

Jeg tvivler og ikke paa at den jo i andre langvarigo Syg
dommer fom reise sig af Vedsternes altfor langfomme og matte Be- 
vcegelfe, (eller font de Gamle har kaldet det, affeétibus frigidis) hvoraf 
folger en Forstoppelse i de indvortes Parter besynderlig Glandulcvue, 
kand ogfaa i gandste liden Dofi giore en onstelig Virkning, hvilket 
jeg felv, fcrrdeles hos den fpcrde Alder, har forfogt.

Det fynes derfor ikke at veere fornoden at anvende faa mop« 
somme Præparationer*/  eller ved chymifF Arbeide, faa konstig at 
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binde Mercurium, for Er. ved Guld etter Tin 6cc. siden Mercurius 
i faa liden Qyantitet, og hvoraf ingen farlige Eviter er at befrygte i 
det Menniffelige Legeme, kand udrette det famme og kandffee mere. 
Thi jeg er aldeeles af den Mening, at hvad besynderlig og kraftig 
Virkning disse kostbare og faa meget rosede Compofira giere, er 
allermest og fast allene at tilskrive Mercurio felv, hvis fimple og be
standige Natur neppe kand forandres etter forbedres ved faadant 
Tiuoeg.

Men dette maa vcere nok ffrevet herom, og vil jeg alleneste 
legge dette til, at de Medici gavner deres Patienter gandffe lidet, fom 
neften aldeeles vil udelukke og forkaste af Medicinen faadanne krafti
ge og virkende Médicamenter faasom Mercurialia, Martialia, Chi
nata, Opiata &c. af Frygt for at de ffal giere sierre Skade, og 
foraarfage verre Onde; Thi i det de vil vcere alt for kloge, viifer de 
mindst Klogskab, og tretter deres Patienter ved en unyttig Tienstfer- 
dighed og Forventelfe af Bedring. Det er faa langt fra at faadanne 
Medicamenter, naar de blive administrerede af en erfaren Mester, 
har nogen Fare ved sig ; ak endogfaa de fornuftigste Medici finder sig 

nedtvungne til at henflye til deres Brug, naar intet andet 
kand hielpe, etter ffasse nogen bestandig

Bedring.

Afhand-


