
SkS-B' WZ 449

CHRISTEN FRIIS ROTTBÖLLS 
Forsog til en nye Grunv-L«re

HM

Koppernes Indpodning.

ornekoppers Indpodning er i vore Tider enMaterie, hvorom for og imo» 
faa meget er ssrevet, at det synes at vcere heel vansseligt i faa for,flidt en 
Materie at kunde bringe noget nyt til Veye, ikke desto mindre drister 

jeg mig til paa nye at fremtreede paa Banen, og formoder at ssulde kunde vift, 
at ey alt i faa vigtig en Materie er fagt, fom kunde, og maassee ey heller forø 
burde siges; mit Hoved-Oyemeed er at give en Leere, hvvrpaa denne Lcegemaa- 
De grunder sig; dog haaber jeg, at mig holdes til gode, om jeg i Forveyen be
svarer nogle af de Beviser, fom hos os holdes for de betydeligste imod denne 
Maade at lage Kopperne paa, Deels fordi det fyrres nodvendigt at forsvare en 
antastet Lagemaade, hvis Hoved-Grunde man foger at fastsatte, deels og for
di jeg holder for., at disse af mig her befvarede Indvendinger af andre enten al* 
Deles ikke, eller ey fuldkommelig nok, eller dog ey i det mindste paa den Maade 
ere befvarede.

§. l.

Jeg veed ey hvorsore nogle have fundet for godt at ville bringe denne 
gemaadr under det Theologisse Farum?

Navim agere ignarus navis timet, abrotanum ægro 
Non audet, ni fi qvi didicit dare: qvod Medicorum eft 
Promittunt Medici, tradant fabrilia fabri.

Mon den Lage var ey vcrrd at Mee, fom ey vilde stille krampagtige Sygdom
me med Opio, Venerisse med Qvcrg-Solv, eller Feberagtige med China, 

Lit undta- 
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undtagen han forsi havde spurgt sig om Forlov hos sin Skriste-Fader? Men 
man vil kanssee svare mig, at del har en anden Bessaffenhed med en Sygdom, 
som man allerede har , og en anden med den som man venter kuns ak faae; jeg 
maae herril svare, at jeg seer det ikke, da jeg troer, at den samme GUd, som 
har tilladt os, at redde os af en nærværende Fare , har ey forbudt os at afven
de en overhængende Ulykke; og kan jeg ey nok forundre mig over , at der ere 
Læger, som med tvivlsomme Hielpe-Midler holde sig berettigede til at afvende 
de Sygdomme; som ikke have Sted uden i deres egen Indbildning, og vaa 
samme Tid med storste Iver forkiætre deres Meybrodre, som nied sikkre Midler 
gaae de Sygdomme i Mode, som ufeylbarlig vilde angribe de Meunisser, so nr 
belroe deres Helbred i deres Hænder. I at stccebe at redde os ud af den nær- 
varende Fare have vi inter forud for de umælende Dyr; men ved at afvende den 
forestaaende Ulykke vise vi os ar være fornuftige Skabninger.

§• 3-

De som nægte Sandheden af Beretningerne om Indpodningens lykkelige: 
Fremgang, ereey værdeacbesvares, siden de nægte den HistoriskeVished, som 
er Lægekonstens Hovedpiller ; men der er et andet Slags Modstandere, som- 
bruge et Beviis, der just er farligt, fordi det i Begyndelsen syner at være af 
ringe Betydenhed, og ey uden ved Eftertanke viser sin Styrke; de. sige: Ind
podernes store Registere bevise mindre end de selv troe, det er jo kuns Exempler, 
og hvo veed ey, at de oplyse meget, men bevise saare lidet. Lad de Herrer Læ- 
ger kuns gaae tilbage i Tiden,. og eftersee Læge,Kronikerne, sira v-.lle de finde
at Lægerne i een Alder have ved utallige Erfaringer beviist ved et- Middel at ha
ve reddet mange Mennesker fra Doven, da deres Efterkommere have beviist ved 
klgefaa mange Exempler , ar samme Middel har kostet mange Mennesker deres 
Liv, og at det var just det, som var wert imod samme Middel, som med Nyt
te kunde bruges. Koppe-Sygen giver herpaa saa tilstrækkelige Prover, at man 
har ey nodig at hente dem fra andre Sygdomme. Mon ikke Oldefadrene i 
Konsten have erfaret , at en Skarlagens Kappe , hvori den Syge blev indsvobt, 
var et sikkert Middel mod Kopper vg Meslinger? mon ikke deres Efterkommere' 
vores Forfadre have forkastet dette og efterladt sig, at hidsige og flygtige Medi- 
camenter vare de beste og lienligste inivd disse Sygdomme? Belee nu; vore Ti
ders Læger de forstes ussyldige Eenfvldighed, og vredes med-Rette over de sidstes 
ffadelige Klogffab ; saa kan der ingen vide, om en sildigere og klogere Afkom, 
oplærdt af en mere grundig og inveden Erfaring, ikke- med storste Foragt vil. an- 
fce alle vore med:Indpodningens store. Fordeele; prunkende Beregninger.

§. 4-
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Dette heeleBeviis råber al sin Styrke og Anseende ved en bestemt Forkla
ring af anforre Philosophiste Grundscerning. Exempler bevise intet, naar de 
have en tilfællig og adstillelig Overeensstemmelse med den Ting, for hvis Skyld 
De frembringes; mm anfores de derimod som Erfaringer, der stedse paa een 
Maade faide ud, og ere uadstillelige fra Tingen og Sahen selv, for hvis Skyld 
de anfores, faa udgiore de en Jndforsels-Sluming, (indudio) som vi ikke kan 
ncegre vores Biefald; med mindre vi vil forkaste alle bag fra fluttende Beviser, 
(Demonftraciones a pofteriori) og forkaste vi dem, trcrkke vi Skotterne fra de 
nyttigste og smukkeste Videnstaber , og forvandle heele Natur Leeren til et Even« 
tyr. Denne Bidenstabs forundringsvardige Fremgang beroer hverken paa Be
tingelser eller for fra fluttmde Beviser, (äernonkkrariones a priori) men paa of
te igienragne Exempler og Erfaringer; ved Dem have vi tørt Luftens Federkraft, 
Farvens Bestaffmhev, Sammmhcengnings Reglerne, Ildens Egenstaber og 
Eleckriciterens Krcefter. Ja alt det fom er vist og uryggeligc i Lcegekonsten, ha
ve vi lcrrt ved Exempler og Erfaringer; hvad der derimod er foranderligt og 
tvivlsomt er bygget paa for fra siuttende Beviser; hvad ander end utallige Er* 
faringer have leert os, at Rhabarbara^ foraarsager Stoelgang, Ipecaco anha 
Breekning, at Opium tilveyebringer Sovn *, at China heeler Kolde-Svgen, 
vg Qv«g Solv de Veneriste Sygdomme ? Dersom nu utallige flykkelige Erfa
ringer have forvoldt, ar Lagerne flet ikke tage i Berankning at berime sig af 
vvenanforte Midler, hvorfore betankede sig paa at indpode, da samme Lage- 
maades Forrreffelighed bevises ved samme Grunde; stulde nogen holde en Syg 
til gode, ar han ey vilde beliene sig af Rhabarbara til ar forstaffe sig Aabning, 
fordi dens losnende Kraft beroer allene paa Exempler, hvilke han meente vel 
ar oplyst, men ikke ar bevise noget? Mm kan Exempler bevise, at Rhabarbara 
uden Skade giver Losning; saa kan de og gorgiore, at Indpodningen uden Ska
de helbreder Smaakopperne: Ja dersom vi gaae den Medirinste Historie igien- 
nem, vi! man finde, ar vet har aldrig varet sunde Erfaringer, men stedse For
nuft-Slutninger for fra, som have bragr Lagerne i Vildfarelser; disse sidste er 
der at rilstrive, at Lcegekonsten saa ofre ligesom en Chameleon har forandret sit 
Udseende, og der er dem, som have indforr forst den Skarlagens Kappe, og si
den de hidsige Midler imod Kopperne; Eftertiden har kuldkastet disse saavelsom 
utallige andre Hiernespind, men den har aldrig kunder omstode det, som en for
sigtig Erfaring har beriget os med; og saaledes vil der upaarvivlelig gaae her
efter; saa at Barken, Sraalet, Ltvag.Solvet og Indpodningen stal af vore 
Efterkommere faae DLrestoccer, som Tidens 2Elde aldrig stal kunde antaste,
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452 Nye Grund-Scere om
da ve samme derimod gandffe vist ville giese Gravskrift over en stor Deel ass 
voreTheriaker, Larverger, Estentzer, Tincrurer, Elixirer og mange andre pra
lende og prunkende Sammensceininger , som jeg veed ikke, om jeg ffal sige , at 
de meest pryde eller besvare vores narvarende Lagebode. I Natur-Laren og 
Lagekonsten bor Erfaring altid gaae foran, og Fornuft-Slutninger folge efter. 
Det er i diste Videnstaber, at Exempler bevise; da Fornuft-Slutninger for det 
meeste alleem oplyse ogjudpynre?

§. 5-

Men en Lage bor vare Naturens Tiener og ey dens Herre; han bor folge 
dens Gang og ey vende op og ned paa dens Orden. Forser da ey Indpoderne 
sig, som paafore Legemer en Sygdom, da der er ingen Beqvemhed ril ar tage der
imod, og maae de ikke i faa Maade giere Vold paa Naturen, som vi! ledes men 
ey tvinges. Derre Tvivlsmaal synes mig ar vare meere for end imod Indpodnin
gen;^ thi en giangstSyge (Morbus epidemicus) gier desmindre Vold paa den 
angrebne, jo mindre Beqvemhed den udvortes frembringende Aarsag finder for 
fig hos samme;. Altsaa blive i Folge heraf Kopperne desto farligere, jo storre 
Beqvemhed der findes i derr Syges Legeme og desto raaleligere, jo mindre 
Overeensstemmelse, der er imellem dem og hans Legems Beskaffenhed. Dette 
er saa sandt, at hele Konsten anvender al sin Umage allene paa at forandre og 
rette den indvortes Beskaffenhed, som stemmer vvereens med Sygdommen. 
Frantz ec syg af Kopperne, han lader henre den beromre Thoer, denne kom
mer og hvad gier han? den udvortes Aarsag : d. e. den Koppe-Gift, som svcr- 
ver i Luften, og har paaforr Frantx sine Kopper, faaer han vel lade vare som 
den er, thi han kiender ey dens rette Natur og Beskaffenhed , og kan derfor ey 
forandre den, og om han end kunde forandreden, saaer det nu ey Tid dertil, 
da hans Syge allerede er (ingreben; han an tafter derfore dm indvortes Aarsag i 
Legemer, den Beqvemhed, som underkaster ham denne Sygdom, og seer at 
han kan udrydde og gandske forandre den, saa ar den , langt ftaj at 
stemme med Sygdommen, er den gandske imod, hertil sigter han med sine Aa- 
reladinger, sine Bade , fortynnende, nedflagende , kiolende og Brand-modfiirre 
Afferings-Midler: Og dersom der lykkes ham ar helbrede hans Syge, saa- 
ffeer der just derfore , at han har faaer Bugr med den indvortes Overeensstem
melse, som der er imellem den Syges Legeme og den ham angribende Sygdom. 
Dog der. er ey allene Konstens Regler,, men endog Sygdonimens heele Frem

gang 
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gang og Beskaffenhed, som ftiekiender Indpoderne. Thi ligesom de Personer, 
som nodes ved udvortes naturlige Tvangs Midler til noget som er dem imod, 
satte stig imod af alle Krafter, stride og strabe og give sig ikke, forend de efter 
en unyttig Bryden see sig nodre til at vige for den stärkere Magr, saa steer der 
og indvortes i vor Legeme; den aarvaagne Natur tier ikke, om den steer Vold, 
men den giver tydelige Kiendetegn, at den steer Overlast og raaber om Hevn.' 
Giv en er stark Brakpulver eller et starpt Purgeer-Middel, og det stal vise sig, 
at der neppe er et Lem som jo vidner om den Vold Naturen paafores. Hove
det hanger, Synene rinde, Laderne bave, Kinderne spille ud og ind, og for- 
aarsage undertiden en lider godt betydende Latter, Munden savler, Svalger 
gulper, Brystet klemmersammen, Maven kaster under utaalelige Angester det 
op, som i samme var indeholdet, Tarmene tude, fole smertefulde Kneb og 
vexelviis udspendes og sammentrakkes, Fodderne snuble, Lemmerne ryste, 
og det matte Legeme overfaldes'af en kaald Sveed, hvorpaa folger ey siel- 
den Besvimelse; Dersom en-Gift uforvarende er indtagen, eller dersom i Le- 
geinet er avler en gift-lignende Materie, saa formeres de ovenmeldte Tilfalde 
og fleere og betydeligere indfinde sig tillige; man maae og ey ranke, al det er 
allene ved stor Vold og Uret, som Naturen lider, at den viser sin Virk
somhed, ney , den melder sig endog naar den end! aldrig saa lider purres. 
Forsoger man at drive Sveden mod Naturen, kommer der en stark Rod- 
me i Ansigtet, Synene funkle, Pulsen jager, Hiertet klapper, ja Benaagelser, 
Ucoelighed, Torst og en brandende Heede vidne at Naturen er oprort. Jeg- 
rrver ar alr dette beviser, ar Naturen ikke vel kan stee nogen Overlast; uden 
den viser ved tydelige Tegn, at den lider samme, og ar man derfor maae stum, 
ar Naturen lider ingen, naar den ingen Tegn viser dertil. I det stemme' Slags 
naturlige Kopper, viser en ulidelig Mave- og Lende>Vee', en stark Feber, er falk 
Raserie, mange og sammenlobende Kopper, blodig Urin, blaa-agtige, morke 
og sorragrige Pletter, at Naturen lider Vold. Hvad stulle man vel forlange 
mere af en Lage, end at han stillede disse Bevagesser, fordrev de Tilfalde, som 
havde indfundet sig og forhindrede at ingen nye stulle lade fig see? Men dersom 
man roser saadan en Lage; hvorfor laster man da Indpoderne, som paafore en 
Sygdom, der er frie for saadanne strakkelige Anseelsev, og som viser, pan den 
milde Maade som den frembringer sir Lob paa, at Naturen ikke slider 
nogen Vold. Man forlanger, ar Lagerne stal efterfolge Naturen , de»gioro 
der ved at frembringe een saa mild helbredende Sygdom, at Naturen aldrig 
aiorde der mildere og bedre. Er der da al den Belonning de har at vente, at1 
de stal behandles som Voldsmand?

N 5 §. 6
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§. 6.

Videre siger man, at det er kuns til Anseende at denne Lcrgemaade er 
lykkelig; thi da den onde Materie og den i Kroppen sig befindende Koppe-Sæd 
ved den milde Feber og de faa Koppe,Blegne, som De fleste Tider ikkuns lade 
sig see, ey til gavns bliver udrettset, saa lader den noget efter sig, som tidligere 
eller sildigere stifter nye Ulykker, ogpaaforer enten farligere langvarige Sog» 
domme, eller, det fom verre er, den visse Dsd. Jeg maatte ret gierne vide, 
hvorfra man havde dette? blotte Fornuft-Slutninger for fra kan ey vise det, ef
tersom den Maade at flutte paa, til Lykke for det menneffelige Klem, er i vore 
Tider temmelig gaaet af Moden, da ofte igientagne Forfog og Erfaringer avene 
antages for Hovedgrunde i Lægekonsten. Men Erfaringeit har jo viist, at en 
Hob indpodede har bag efter faaet farlige Sygdomme, og at andre ere dode? 
At mange ere dode efter Indpodningen nægter jeg ry, men at de ere dode, fordi 
de have været indpodede, faaer ingen mig til at troe; thi paa samme Maade 
kunde man flutte , at mange vare dode afde naturlige Kopper, læ^ge efter Or 
have været overstandne, og den Maade at flutte paa blev i Stand til at bringe 
de prægtigste Midler i Mistanke. Denne Meening grunder sig ellers paa de 
2de flibrige Saher; i.) At al den Usundhed, fom drives ud a Legemet ved 
Kopperne, har vceret der for, og 2.) at for den Aarsags Skyid'Kuureii er OeS 
fuldkomnere, jo flere Kopper der ved samme vorde uddrevne.

7.
Man maatte være lidet beloben t de hidsige Sygdommers Grundlære sor 

at tage aldrig saa lidet den ferftc Sætnings Urigtighed i Tvivl; Har ikke de 
storste og meest lysende Fakler i Lægekonsten, nemlig : en Sydenham, en Böer- 
have, en Hofman, en Mead og adflillige andre beviift det, som den daglige 
Erfarenhed lærer os, at Forstoppelser, Betændelser, (Inflamatior.es) og alle 
Sorter af Udringer, (exanthemata) hvorunder hore Kopper, Messinger, 
Friesser, Skarlagen, Rosen rc. affvrmes af den foregaaende og medfolgende 
Feber? Dette er saa vist, at alle de udvortes og indvortes Tilfælde, som i Kop
perne formere Udbruds-Feberen, formere ey allene Koppernes Tal, men for# 
verre og deres Natur ; de Tilfælde derimod, som formmdffe Udbruds-Feberen, 
forringe og Koppernes Tal og forbedre deres Art;saaledes driver en varm Be
handling (regimen calidum) og hidsige Sager hele Millioner af Kovper ud og 
gior de Kopper flemartede og sammeniobende, som ved en afpasses og maadelig 
Behandling havde bleve t adffiidte og godartede; og paa den anden Side haver Sy

denham 
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denham optegnet , at en flemartet Feber, som truede med flemme Kopper, er 
bleven saa tæmmet ved et overstadigt Næseblod, at den uddrev gode og adffildte 
Kopper. Mead (a) har endnu gaaet videre, thi jhan har efterladt os, at han 
har feet smaae og tykke Kopper at gaae deres Kaas ved Brug af en igientagen 
Aareladen, og at i deres Sted ere komne stere og storre Kopper. De Læger 
derfore, som enten have fyr antaget, eller endnu antage denne her bestredne 
Satz, ere faldne i samme Vildfarelse som de Chvmister, der have troet at de 
faste og flygtige Salte, (Salia fixa & Volatilia) svedne Olier, (Olea cmpy- 
reumatica ) og andre Sammensætninger, som de ved Ildens Kraft uddreve af 
de Legemer , som de undersogte, forhen havde befundet sig i samme. Ligesom 
nu disse morke Skyer i Ehymien ere fordrevne ved et klarere Lys af noyere Er- 
faringer, som have godtgiort, at disse sammensatte Væsener vare virkelig frem» 
bragte ved Ilden eller Forraadnelsen, og' ikke kan eller bor holdes for at have 
været i Legemerne for, hvorfra ve ere udbragte; Saaledes har og en Sygdoms 
Lære , som er bygt paa de storste Mesteres Erfaringer og Agtpaagivelser, lært 
de nu værende Læger, at hverken Kopper eller andre Wringer, (exanthemata) 
som ved Feberen udjag 's af vore Legemer , forhen have været der,, men ere ved 
Ben medfolgende Febers Ild og den deraf flydende Fordervelse avlede og frem» 
bragte ; heraf troer jeg, at den forste Satz , nemlig at al den onde Materie, 
som ved Koppe Sygen blev uddrevet,, forhen havde lagt stiult i Legemet, fuld- 
kvmmelig er igiendrevet.

§ . 8.
Den anden Satz, at Kuren' er des fuldkomnere, jo fuldkomnere den onde 

Materie uddrives , er en folge-Satz af den forste som en Hoveds Satz, og sal» 
der derfore, saasnart at Hoved-Satzen som Grunden dertil kuldkastes; thi man 
peet) jo, nt nnn entis nuilæ fint afie&iones, og man kan altsaa ey vente no» 
gen Fordeel af en Materies Udjagelse, som ikke er til. Dette kunde væ
re nok tik Besvarelse; men jeg vil dog, for ikke at synes at overiile mig, 
sporge Erfaringen til Raads om den bekræfter eller kuldkaster denne Sætning. 
Skulde da Koppernes Mængde , - som blev uddrevet, være til den Syges 
Beste, saa folger ustridigt, at de.mindre adstildte (discrete) burde foredrages 

de mere

(2) Mead de Variol. curationibu» Cap; Z. p; mihi 2.9. Botalli de Venefeél. Cap. 5. fø 
rctter om en Dreng paa 18 Aar, som ved Aareladning mistede i Pd. Blod 2 Dage 
efter Udflaget, og Kopperne forsvandt igien; han vil og forsikre oste med lige Virkning at have forsogt det samme-
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De mere adffildte, VI al de sammenlvbende (confluentes) tgien burde fvredra- 
ges hine; men jeg ffulde vel ey troe, ar nogen er saa indragen af Fordomme, 
<it han ffulle antage dette, siden ey allene Lager; men og andre u-erfarne med 
Ret og Billighed ere bange for de sammenlobende og spaae sig desbedre Udfald 
af Sygdommen, jo längere Rum der er imellem'Kopperne, ogi jo ringere An
tal de lade sig see. Det er desuden saa langt fra, at en stor Koppe-Mcrngde 
forsikrer om en fuldkommen Renselse, at samme heller giver tilkiende, at der er 
steet en raaden Oplosning og almindelig Fordervelse af de gode og sunde Ver
ster, hvoraf ey sielden kommer alle de farlige Sygdomme, fom man troer al
mindelig at afvcerges ved Denne tilstrakkelige Udrensning. Saaledes have de 
sammenleff»ne uregelmcrsse Kopper, som herskede An. 1674 og 1675. i Engel
land efter Sydenhams Beretning (b), paafort dem, som af dem vare angreb
ne og allerede helbredede, giktagtige Smerter i Arme, Skuldre, Laar og andre 
Deele, efter distej Smerter bolnede de angrebne Steder og de kiodede 
Deele bleve beflagne med Saar og Bylder, som giorde store Viiger og Ren
ner imellem Musklerne, faa at Den Syge var stedt'i Livs-Fare lang Tid 
efter at Kopperm vare forbi. Her seer vi hver paalidelig Den saa meget 
roste fuldkomne Udrenstting ved overfiodige Kopper bor holdes for at være. 
Det er ellers forunderligt, at Folk kan smelde pac« Indpodningen, for den 
udjager kuns faae Kopper, Da den Daglige Erfaring viser, at jo fcrrre Kop
perne ere, jo lykkeligere er Sygdommen, og at de tvcrt imod antage enGrmd- 
Sah, hvoraf flyder, at den Art er den beste og renser og afffummer vore Saf
ter meest fuldkommen, som Erfaringen viser, at vcrre den fa'ligste, og i Steden 
for at den ffulde rense de gode Safter, ja befrie dem fra de onde, forderve vs 
Dem ved at betage deres milde, klabende og baisc-maguge Natur.

§. 9.
Er det Desuden en afgiort Sag, at Koppe-Sceden ey fuldkommen'kan nd- 

renfes fordi Kopperne ere kuns faa? Jeg maa spvrge om man mener, at de hule 
og kugelagtige Lcrdiker i Koppe-Blegnene ere de eneste Magneter, som tra'kke 
Denne Materie til sig, og om alle andre Veye ere tillukte-for den, og alle Af
sondrings'Maskiner af den Beskaffenhed at De stode Den fta sig? Der er vel in
gen Fvrmoedning, at Sagen saaledes kand befinde sig; thi enten vi ville holde 
for, at der forend Sygdommens Angreb har vceret et sårdelesTvnder «Legemet, 
som anstikkes ved den udvortes«Aarsag, og saaledes fortåres; eller man vil ar

(b) Sydenham opera. Variol. anomal» An. 1674 & 1675. Pa5- wW 295. 



Koppernes Indpodning. 457
der ffal allem vare en Beqvenrhed til at blive eengang anstukket af denne Syg
dom , dog saaledes at denne Beqvemhed for den mesto Tid gandsse forsvinder 
ved een eeneste Anstikketse , i som mig synes at vare rimeligst; enten siger jeg, 
man amager den eene eller anden Mening, faa er det vist, at naar en skarp 
Koppe-Gift indbringes i Legemet, og trasser der en frugtbar Jord for sig at spire 
i, jaa oprorer drnjaltingj og opvakker en hastig Feber, hvorved alle de Af- og 
Fraffillinger (ex- & fecretiones) i Legemet, forø udfordre en mild og rorlig 
Tilstand i Safterne, i storre eller mindre Grad hemmes og i dm Seed udjages 
De raae og ukaagte Ureenheder ved utallige Kopper. Dersom derimod enten 
on mildere Koppe Gift indbringes uden fra, eller Tilstanden i Kroppen ey syns 
Derlig stemmer overeens dermed, eller og, hvilket er saa meget desbedrr, begge 
Deele indtreffe, saa frembringes eiNiden og mild Feber, som foraarsager ikkun 
en ringe Fordervelse og Ureenhed i Safterne, og bringer det meste deraf ud for# 
medelst Fraffilnings-Gangene, som ey ere ved Kramper fammentmkne og til# 
snorede fom i forrige Fald, og hvad der er til overs, som er for grovt til ved 
Disse Veye at udrenses, gaaer sin Vey ved et lidet Antal Kopper. See dette 
er Aarsagen, hvorfore utallige sarømenl-bende Kopper ey renser Legemet saa 
godt, som faa adssildte. Thi det forste Slags avler mange Skarpheder og 
lukker tillige Veyene til for dem, hvorfore Rensningen ikke kan ssee fuldkommen 
ved Kopperne, hvor mange de end ere; Da det sidste Slags derimod ikkun 
avler faa Skarpheder og lader samme faae frie Udgang af alle Udforings Ka
nalerne, faa at et foye Tal af Kopper er nok til at udrenfe det, forø ved andre 
Veye ey er udfort: Dersom jeg synes at have holdt mig noget lange oppe ved denne 
Forekastning, saa maae jeg tiistaae at det er ffeet, fordi den synes at have stor 
Skin af Rimelighed, saa at larve og vittige Folk, som just ikke have giort La- 
gekonsten til deres Hovedsag, mene, at de naturlige Kopper have et stort For
trin for de konstige i at rense Safterne. Da ellers denne Tankemaade forhen 
haver indfort den hidsige Lagemaade, for hvilken mange 1000 Mennesker hav
varet et Offer, og nu paa nye ved at skrakke fra Indpodningen vil hindre utal# 
lige Menneskers Frelse, saa fortiener den en sträng og alvorlig Prove, siden 
her ey handles om en Grundlare som bliver allene inden for Indbildnings Kras# 
ten, men om saadan en, hvorpaa der bygges en Lagemaade / hvoraf mango 
tusinde Medborgeres Liv og Velfard hanger.

10.
Men kunde Det ikke tildrage sig, at den , som man indpodede Kopperne, 

havde een faa spendt og sey Hund, at den krtnde gandsse forhindre deres Udbry# 
Mmm delse, 
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belfe, og naar de saaledeS bleve nsdte til ar blive tilbage i Kroppen, kunde dr 
da ikke foraarfage de varste Folger, ja Doven selv? Jegmaa tilstaae, ar denne 
Knude synes mig ikke saa svar ar lose, som. den er forekommen adskillige brave 
Lager; De Folk, som underkastes Indpodningen, ere euren Born eller unge 
Menniffer og meget sielden voxne, og det er bekiendr at i de unge Aar er Huden 
gandffe smidig og boyelig; desuden- dersom man havde mindste Mistanke om 
saadaneenBeffaffenhed, kunde man raade Bod derpaa med udblodende Drikke, 
milde Gnininger, dampende Bade og fetagtige Smorelser, og ffulle en Lage 
finde, at disse Midler vare utilstrakkelige, saa stod der jo i hans Magt at lade
vare at indpode ; Men han kunde maaffee vare uvidende om denne Beffaffen- 
hed? Lad det faa vare , jeg seer ikke derfor, at det ffulle vare ude med den 
Syge; Store Lager, iblanr hvilke er den udodelige Boerhave ogM<ad, have 
lært os (c) at i de sammenlobende Kopper er Kroppen befundet saa vet inden til 
som uden til at vare bestaget med Kopper, da nu mange af der Slags Syge 
komme sig, saa seer jeg ikke, hvorfore et ringe Antal Kopper, som satte sig paa 
de indvortes Dele, for de bleve forhindrede ar trange igiennem de udvortes, 
ffulle nodvendig foraarfage saa stor Ulykke. Hertil kommer, at den SygesKaar 
vilde blive ulige varre i de naturlige Kopper, om han as dem blev angrebet; Da 
man desuden ikke anforer Exempler as Folk, fom har havt saadan en Legems 
Beskaffenhed, som om den ffulle gives, maae vare overmande rar (6), saa ta
ber Beviset al sin Styrke; Thi dersom een Lage vilde giere saa meget af en 
Handelse, som var saa rar, at den neppe blev meer end timelig, at han for 
dens Skyld vilde til Side satte et Middel, som Omstandighederne udfordrede-, 
saa maatte han stedse blive en orkeslos Tilskuer. Hvor korde han vel- paa Ven 
Maade vove at give et Purgeer- eller Brakmiddel , da han kunde tresse paa saa 
folsom en Patient, at han deraf kunde faae Brand i Maven og Tarmene hvor
ledes knude han vel made til Aareladen, da de ulykkelige Exempler af denneL«' 
gemaade ikke ere rare; Ja hvorledes torve han driste sig til- ar foreskrive et halv 
Qvintin Krebsoyen, da den beromre Hr. Gaubius (c) har feet en Syg deraf 
ar faae et stärkt Slag-. Ville vi derfore ikke give hele Lergekonsten Afffeed, saa 
faae vi tilstaae, ar den Frygt er ugrundet , som indjages ved dette Wetaphysiffe 
Beviis,- som- allene er taget af Muelighedernes Rige..

§> n .
(,) Boerhave in ApHorifin. og- Mead:'in Oper, Cap; g. de Curat Variölar: pag mihi 30. 

Hvo som desuden har Lyst at see flere Vidnesbyrd den Sag angqacnde,. kan- cstcrsec 
Bbneti Sepulchretuni’ Anatomicum Lib. 4. S eft 1. Øbferv. 60..

(d) Komme ey Kopperne ud baade inden i Hinderne ogi under Foddcrne, i hvor, tyk og 
haard end Huden paa de Steder er?

(e) Jeg har hort dette at anfores af Hr. Prof Gaubiø paa hans Foreliesninger.
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§. IL

Da det ikke i denne Afhandling er min Hovedsag at forsvare Jndpodnin, 
gen, men allene at igiendrive nogle af de meest betydelige Indvendinger, som 
hos os giores imod den, saa vil jeg lade det beroe med det som allerede er anforr, 
og begive mig til at undersoge den rette Aarsag til denne Kuurs lykkelige Udfald. 
Erfarenheder, som saa ofte ere igientagne, Have vel lært Lægerne alt hvad der 
er forn oden t til at udove denne Lægemaade; Men disse have ikke villet lade sig 
noye hermed, de have sogt at udgrunde Aarsagen ril det, som Erfarenhed har 
viist dem, og meenr, at der var en Skam for dem at vide allene af Erfaringen, 
at de indpodede Kopper havde et stort Forspring for de naturlige, naar de ikke 
tillige vidste hvorfore De indpodede Kopper havde dette store Fortrin; For nu at 
komme derefter have de opagtet adskillige Omstændigheder ved Indpodningen og 
betragtet Dem som lige saa mange Aarsager til denne Kuurs lykkelige Udfald; 
men, uagtet al Den ZErbodighed jeg bær for disse store Mænd, vover jeg mig t il 
at sige, at De flet ikke ere komne efter den rette Aarsag til Denne rare Begiven
hed (f), ja havde De ikke været lykkeligere i Kuren selv end i at udfinde dens 
Aarsag, haaber jeg i de folgende Afdelinger at vise saa klart som r og z er 5, 
at Det længe siden ssulde været ude med Indpodningen.

12.
Den forste Grund, somdedaanfore, er den foregaaende Bereedning; 

Jeg holder for, at man gior vel i aldrig at forfommeden, men jeg troer den ingen
lunde saa vigtig, at den bor antages iblant Aarsagerne til Kurens Lykning. I 
Jylland bleve i Aarene 1756 og 57. af en Student navnlig Barfoed mange 
BonDer-Born med god Lykke uden nogen Forberedelse indpodede. Hr. Was- 
muth har og i bemeldte Aar i og omkring Trundhiem paa samme Mis indpo
det mange Born og unge Folk. Den Norffe Bonde indymper mrd Telleknivrn 
sine Born Kopperne uden nogen anden Stats. I Italien forsommes samme 
af Lægerne uden deres Patienters Skade, og Hr. Gandini, som lykkelig i 
Genua udover Lægekonsten, dommer den i sin Afhandling at være af liden Nod- 
vendighed. Ja de beste Skribentere i denne Materie holde for, at den hos smaa 
Born kan til Side sættes (g), og ikke desto mindre er der en u-endelig stor For-

Mmm 2 ffiel

(f) Dog vi! jeg undtage de allcrftrste Skribentere i denne Materie, som have formodet, 
at i Roddct var en mildere Koppe«Smitte (contagium variolofum) uden at give 
nogen Grund, som var tiistrarkkelig, for denne Formodning.

(g) Kircf atrick the Analyfis of inocul. Seét. 9, p. 291.
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skiel imellem de naturlige og konstige Kopper, endogsaa i den Alder. Indpo
derne selv ere og ueenige i de Midler som bor bruges, da nogle have een, og 
andre en anden Maade stm er tvert derimod til at berede paa; Saaledes bruge 
nogle Brakmidler, andre fordomme dem gandste, nogle aarelade stedse, andre 
fast aldrig, nogle bade, andre ikke; da nu dog alle disse indpode med Lykke, vil 
jeg overlade enhver ar giore sin Slutning; Ja Indpodningen Hanger strå lidet 
af Forberedelsen, at den allerurimeligste Beredelse har havt den storsteLykkei 
Folge med sig. Saaledes bleve i Philadelphia 700 indpodede og beredte dertil 
uden Forstiel paa saa voldsom og heftig en Maade, at Hr. Kircpatrik med 
Rette paa det hoyeste laster den, imidlertid dode kuns een alleue, og det paa 
faa ugunstig en Jordplat (h). Desuden er det jo Lagerne ubekiendt af hvad 
sterdeles Beskaffenhed den Begvemhed er i Legemet, som er gunstig for denne 
Sygdom , og kunne de derfor ikke saa meget bestride den med deres Bereednings 
Midler, som andre paasicegtende Svagheder og de Forhindringer, der vilde, 
giore denne Sygdom betydeligere om de sioge sig. til deir; og saaledes er denne 
Tillavning ey af anden Art end andre Tilberedelser, som Lagerne begynde deres 
store Kurer med i andre Sygdomme. Ligesom dr derfore, inden de begynde at 
helbrede de saa kaldede Fransoser tillave Legemet t Forveyen ved Aarelade», 
Bade, afforende Midler, Sod, (decoéla) og andre saadanne Ting, men vide 
Zandfle vel, at den Syges Helbredelse ikke bor tilstrives disse foregaaende Anstal- 
rer; men det Qvergsolv, han faaer i Livet, saaledes bor de og ikke tilskrive 
Indpodnings Kuren Forberedelsen; men andre Aarsager, med eet Ord at sige: 
Forberedelsen glor ey ril, at denne Kuur lykkes, men forebygger, at den ep for
medelst andre indfaldende Haudelser stal vanlykkes..

§. 13*
Hvad fom er sagt om Forberedelsen, gielder og om Vallet afLegems- 

Arter, adskillige Aldere, Aarers Tider og saa videre , hvilket er det andet Styk
ke, som Kurens Lykke tilstrives. Man bor ey negre, at jo de, som faae de 
konstige Kopper, have er stort Fortrin for dem, som falde i de naturlige, i det 
hine kan underkaste sig Sygdommen paa den Tid og under de Omstændigheder, 
da den kan mindst stade dem, disse maae derimod finde sig i, at den, kan stee 
angriber dem paa den Tid, som den kan tilfoye den, störst Skade. Men da den 
grasserende Koppchge, en stor Frygt hos de Syge for de naturlige Kopper, og 
andre Omstændigheder tillade ofte ikke denne Forsigtighed, da en tilferldig og u- 
formodentlig Jlrdpodning ved Aareladerr med en besinimt Lerncet har havt lige

(h) KircQatr, SeS.. cit. p. 3.1I. & x. M- 
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faa lykkeligt et Udfald, som om Forberedelsen og Vallet havde havt Sted (i); 
da M Indpodning', som er bleven formtet af dem, som ikke have kundet for Uvi
denhed i Lcrgekonsten enten forberede deres Folk, eller giere et fornuftigt Val af 
samme og de gunstige Om standigheder, da saadan en Indpodning, siger jeg, 
haver reddetialle, som underkastede sig den paa samme Tid, da alle de, som 
bleve angrebne af de naturlige Kopper, bleve henrykkede (k); faa seer jeg ikke 
at Lykken i Kuren bor tilskrives dette Vall. Ney ligesom en fornuftig Feldt- 
ffierer udvalger til fine Forretninger et got Subject og en beqvem Aarets Tid, 
om ellers Omstændighederne ville tillade det; men tilskriver derfor den Syges 
Helbredelse ikke Dette Vall, men sinHaand-Forretning (Operatio chirurgica); 
Saaledes handler en indvortes Lcege klogeligen, om han bruger samme Forsig» 
lighed, naar han kan, inden han indpoder; men han farer vild, om han til- 
striver Dette Vall som den fornemste Aar fag, Sygdommens lykkelige Udfald.

§. 14.
Dersom man vil giere sig den Umage at holde Indpodernes Regler i Hen

seende til Vallet imod Erfaringer, stal man finde, at de sidste ikke alt for vel 
stemme vvereens med de forste; Saaledes forbyder man at indpode Born under4 
Aarogvoxne overz;az6 Aar; Hr. Wasmuth i Norge har imidlertiid indpodet en 
§0 Stykker, meestBorn, fra z til4Aar, hans Liste melder vel, at han haver mi
stet 2de, men af disse var den eene allerede 4 Aar, og dode ve end begge af Kop
perne, saa maae man dog tilstaae, at Forholdet ep er ftørre end Det som man 
har feet paa nogle andre Stader, hvor alle Reglerne ere blevne iagttagne; hvo 
kan desuden ey fee, at der er en stor Fordeel i disse frem for de naturlige Kop
per i saa vanskelig en Alder at miste 2 blant 80. Hr. Barfoed har indpodet ef
ter den Liste, som siden folger , fra I til z 6 Aar, og bevidner sig ep at have mi
stet en emeste. Z Bofton i nye Engelland har man indpodet 44. fra 30. ti!40 
Aar og mistet 1; 7 fta 40 til 50. og mistet ingen, og har man blant 6. 
fra 50. til 60. mistet r, og blant 7. fra 60. til 67. Aar mistet i. (J). Er Det 
ikke desto mindre fordeelagtigt nok, naar man betanker, hvor farlige de natur
lige Kopper ere for saa aldrende Folk, og hvor let Det var, at disse, som skrives 
paa Indpodningens Liste, kan vare dode af naturlig Smitte, da Det var en 
meget farlig Omgangs Tiid (epidemia) paa hvilken indpodedes. Timoni, den

Mmm 3 fyr-,

(i) Thomas Frereen Practice and Theory of inoculation p. 2'5.
(k) Kort Afhandling om Borne-Kopprrues Indpodning ved Mr. de 1» Ccndaminc p. 17. 
(!) Kircp.atridfr 1, c. p. 127. -M Nye Edition.
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forste Skribent om Indpodningen , beretter, at i Constantinvpel indpodedes alle 
Aldre, LegemS Arm, Kionrc., uden at een reneste dode, Pylarini, nast efter 
ham, siger, at sielde« eller aldrig indfandt sig stemme Tilfalde, omendstiontJnd- 
podningen stede paa alle Aldre rc. Dr. Schultz (tn) mader Derfore, ey for neyr 
at see paa Alderen, naar Faren er i Narvarrlsen. Man har holdt for, at det 
var ey mådeligt i stark Varme at indpode; Erfarenheden vifer derimod, at i 
Syd-Carolina i hedeste Sommers Tiid dode allene 8 af 800. eller hoyt een af 
89, efter Kircpatriks Beretning (n), og af 700 j Philadelphia 1 allene (o); 
saaledes har og Dr. Archer nu begyndt at fortfatte Indpodningen heeie Aaret 
jgiennem udi Indpodnings Huser i London efter Hr. Schultzes Beretning (p) 
ligesom' og her i Kisbenhavn som Sommeren stedfe ,er blevet indpodet. Fru
entimmere, som have mister sine Tider, Personer, som have Knude-Kiertlex, 
(Scrophuli) , Born med den Engelste Syge behafrede, de som ere plagede af 
Skiorbug, have forstoppede Zndvvlle og fornemmelig Feyl i Leveren eller Galle- 
Gangene holdes forustikkede kil Indpodningen; Hr. Wasmuth har lykkelig ind
podet et Fruentimmer paq 16 Aar, hvis Tider vare urigtige og af Dr. Schultz 
anseres paalidelige Exempler af adstillige Personer, som have havr een eller an
den af vvenmeldte Sygdomme og dog have meget lykkelig igicmtemgaaet Kop
perne (q). Dr, Hadow beretter i et af sine Breve til den larve Dr. Prengie (r), 
at han blank er Antal, som overstreg 1200 Personer, udi Junii Manned 175 5/ 
indpodede Personer fra 3 Maaneder ril 62 Aar, hvoraf mange vare rheumati
ci, fcorbutici og Afthtnatici, hyftericæ, chtoroticæ; og at han dog ey mi
stede mere end een Person, hvis Dod han tilstriver en Sygevarterstes Feyl. Ja 
en mere ustikket Person for Indpodningen end Mr, Williamfon kan man ey fo
restille sig, imidlertid har Kirc patrick syntes ar satte al sin Forsigtighed tilside, 
og indpodet ham med storste Lykke imod sine egne Regler (s). Den forsigtige 
Gaubius har derimod paa den anden Side indpodet en Person af den beste An
seende , som fik de allerstemmeste Tilfalde, og blev med storste Moye reddet (t).

Seel

(m) v. Schultxcs Bcrettelse om Koppers Ympande p. >3.
(n) Kircpatr. 1. c. p. 130. 131.
(o) Kircpatrick. p. ;n.
(p) Schultz 1. c. p. 25.
(q) Schultz 1. c. p. 14-23.
(r) Schultz p. 24.
(s) L. c. p. 276.
(t) Harlcmfe Maat fcappy 2 Deel, p, 325.



, Koppernes Indpodning 463
Seel her ere siere Exempler end som behoves for at vise, hvor lidet Vallet har 
Deel i Indpodningens Lykke ; vil man forekaste, at en og anden Person er 
maasker dod, som kunde varer reddet, om storre Forsigtighed var bleven bruge 
i deres Behandling, saa har jeg intet derimod; men beder dem , somgioredem- 
m Indvending, ar beranke, om ikke ligefaa mange have maarter scrtte Livet til for' 
tn overdreven eller bagvendt Forberedelses Skyld; og gaaer da det eene op imod 
det andet; tilmed maae man betcenke, at man fast ikke kan antage den Mening: 
at Beredelsen og Vallet ere meest Aarfag til Indpodningens lykkelige Udfalo> 
uden tillige at forsvare, ar en gammel overtroisk Kierling, en uerfaren Munk, 
ja enhver, som har sadt sig i Hoveder ar indpode , har ved Jndgydelse maasker 
faaer den Indsigt, som behoves til med Forstand at behandle en Syg, og bere
de ham efter hans Omstandigheder. Den Gradske Kielling, som frelste alle, 
fom hun tog sig for at indpode, den Cartheuser Munk, som indpodede sin halve 
Hjord, og frelste den uden ar miste een erneste (u), den Jorddrot i Vestindien, 
som reddede sine zoo Slaver (uu), have davaret storre Lager end enten een 
Boerhave eller Sydenham. Heraf flyder nu ingenlunde, at man stal satte al 
Forberedelse og Val reent tilside, og indpode paa en Troyeduus og i Blinde; en 
fornuftig Lage vilde der smerte mere ar miste een ved sin Uforsigtighed end det 
kunde fornoye ham, om han reddede nogle hundrede ved en Slumpe-Lykke; han 
bor saaledes forskandse sig, ar om Ulykken indfaldr, hans egen Samvittighed 
og det veldommende Folk kan see og Monne, ar han har sograr redde hans 
Syge fra al muelig Fare; men derfore bor han ey lukke sine Ayen og Aren til 
for andres Erfaringer, og gior han ey det, vil han see, ar dersom Jndpodnnr- 
gen ffulle grunde sig paa Vallet og Forberedelsen, var der umueligr, ar de, 
fom ey have iagttaget begge disse Hoved-Punkter, kunde havt den Lykke, som 
de have havt, derre veyleder Harn til en fornuftig Grundlare, uden ar giere ham 
fer meget dristig eller forvoven i Udovelsen.

§- 15*
Men den zvie og fornemsir A'arsag, hvoraf de have villet udlede den Lykkes 

foitti folger disse Kurer, er Rodders Udflydelse af de giordte smaa Indsnit, de 
have saaledes rankt ved denne aabne Vey uden stor Vasen og Ailarm ar skille 
sig ved en stor Mangde Materie, som ellers havde kommer ril ar opfylde mang
foldige Kopper, vgopvakke en meget stark Feber.- Dette synes ar have store 

Skin

(u) Condamine 1. c;
(uu) Mead, de Variol. Infit. p; mihi 6$.
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Skin af Rimelighed, men råber den, naar man overveyer, ar i Fald Tingen 
saaledes befandt sig, ffulde for de meeste Gange Kopperne vare faa, naar Saa- 
rene bvlnede stærkt, og derimod, naar disse ey synderlig vædffede, burde Kop
perne vare des fleere, saa at Kopperne og Roddet burde vare i et omvendt For
hold imod hinanden; men jeg kan, uagtet alt hvad Bu ti ni, Kircpatrik og jan# 
Dre Forfagrere af denm Mening paastaae, forsikkre, at jeg, da jeg og medFlid 
herpaa har givet Agt, ey har fundet Sagen saaledes at forholde sig ; da jeg tit 
har seer lider Rod og faaKopper, og andre Gange meget Rod og mange Kop
per ar fslges ad; hertil svarer nu det andet Partie, at der, hvor lidet Rod..og 
faa Kopper rraffe ind sammen, er det et Tegn til, at der er en gandffe liden 
Beqvemhed til Kopper i Legemet, og hvor der ere mange Kopper og meget Rod, 
er en stor Beqvemhed, og manglede eyat forsikkre, at Kopperne her gandffe 
vist havde blevet meget flere, dersom Saarene ey saa stærkt havde vædffer, dette 
lod sig og vel hore, dersom det kuns gandffe sieldensaaledes indtraf, men Vadet 
ofte hænder, saa giver det en temmelig Formodning om, at Meningener urigtig, 
og at man soger at besmykke den med Udflugter. Foruden den lcerde og erfarne 
Dr. Mead, tvivler og Dr. Scultz i Stockholm, (hvis smukke Bog om Ind
podningen er mig, efreral denne mm Afhandling var feerdig, dog saa becimeli- 
gen falden i Hænderne, ar jeg hist og her deraf har kunder betjene mig), om at 
Udflydelsen af Roddet er Skyld i Indpodningens Lytning (v), han bruger det 
samme Beviis, som jeg, nemlig at han bar feer Syge, hvor Saarene have lidet 
vcedffet, og Kopperne ikke desto mindre varer milde og gode, han har og seer 
dem, som have havt gode og faaKopper, endffnmdt Saarene luktes strap inden 
at Kopperne bolnede, videre har han amegner, at nu, da man kuns glor eet 
Indsnit i Indpodnings Huset i London, ere Kopperne ligesaa milde og gode, som 
tilforn da man giorde flere, han meener og, at Saarene kan desnrindre ansees 
for Hoved Aarsag til milde Kopper, som ak de forst begynde at bolne rer, naar 
Kopperne bolne, og da er Koppernes Tal allerede bestemt, og den stsrste Fare 
forbi. Hvad vil man sige om Blære-trækkende Midler, (veficatoria) som i Pa
ris, Geneve, Holland og andre Steder, ja af nogle af vore Læger stiv bru
ges med Nytte for ved Deres Hielp at indpode? Kircpatrick n'lstaaer selv, at 
de, som han i Paris paa denne Maade indpodede, havde færre Kopper, end de, som 
bleve ved Jndsititning indpodede, endffionr af Indpodnings Steder ey udstod en 
Draabe-Rod, men alleneste en gandffe maadelig vandagtigUddampning (x); han 
synes og at troe, at man tilveyebringer paa denne Maade et ringere Amal Kop

per,

(v) Lee. cit. p 54. & 55.
(x) Kircbpatr, 1. c. p. 195.196. & in Epiftoh ad Dnnm. Senar. p. 400.
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per, men foredrager dog Ind slutningen, fordi der strider imod hans Erfaring 
og Grundlare at slutte anderledes. Men hvad behoves at klove Haar der hvor 
man tydelig kan legge Sagen for Synene? der er vel ingen Tvivl om, at den 
Lare, fom stal forklare Indpodningen, maa vare faa almindelig, at den kan 
passe sig paa alle de forskieliige Maader, fom man indpoder paa; men nu indpo
der det hele Chinesiffe Folk nred pulveriserre Koppe-Skaager, som de lade snuse 
op i Nasen, og det uden Tvivl med god Lykke. Indbyggerne i Syd-Kumber- 
land og Pembrokfchire have efter Hr. Kirckpatricks Beretning fra celdgamle 
Tider af forffaffet sig Kopperne ved ar gnie Huden med terre affaldne Kopper, . 
og der med et lykkeligt Udfald, endffiont Kirchpatrik laster Maaden, saasom 
den imodsiger hans Theorie(y). Hr. Brooke, en Engelff Lcrge, har med Lin« 
skav, som med Koppe-Materie var indtrukken og ved Plaster klabet ved Huden; 
indpodet Kopperne, og det efter hans Mening med storre Lykke, end om Ind- 
ympningen havde ffeet ved Indsnit (z). Lagerne i Florentz og Padua have og 
med lykkelig Fremgang ved Jndgniening indpodet Kopperne (a); da nu i alle 
disse Tilfalde ingen Jndsnilning er ffeet, og intet Rod er udflydk, saa sees klar
lig, at deraf lader sig Indpodningens Fordeele ikke forklare.

§. 16.
Da den Chinesiffe Maade var De forste Indpoders bekiendt, stuve maw 

synes, at den burde forhindret, at man nogen Tid ffulde tilffrive Rodders Ud- 
fiydelse de Fordele, som ere ved Indpodningen; men hvorfore dette ey er ffeet, 
er ey variffeligt at komme efter; thi de brave Mand have ut>en Tvivl gandffe 
vel begrebet, at Forberedelsen og Valler vare ikke af faa stor Vagt, at man 
kunde.tilffrive dem Curens Lykning, de have derfor tager faa meget heller deres 
Tilflugt til Renselsen, som ffeede ved de flydende Saar, som de troede herved 
at bode paa den mangelagtige Uddrivning af Koppe-Saden formedelst de faa 
Blegner ved en desto rigere Udlob af de konstige fmaa Saar. Denne Mening 

syn-

(y) Kircbpatr, 1. c. p. igj.

(z) Comment, de rebus in Scienfia naturali 6c medicina geftis. Tom. 2. p. 339»

(a) Nuova (coper ta a felicimente (ufcitare il vajuolo per arteficiofo contatto di Franfcifcv 
Berzi Desuden er jeg derom underrettet ved nun Rcyse i Italien. Samme Maa-' 
de er og i Sygehusene i Leipzig med Lykke forsogt. Comment, de reb. in Se, nat, 
Hc. vol. IV. p. 64.

Nnn 
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syntes og at faae et Beviis for sig i Eiifabethæ Harris Indpodning, som sseeSv 
paa den Ehinssiske Maade (b); Historien er denne: For at indfors Jndpvdnin» 
gen i der Kongel ige Huus, og siden i Engrlland , vilde manjikke noyes med Ve 
gunstige Beretninger fra Constantinopel og de faa lykkelige Exempler af ZnS, 
podninger, fom- allerede vare steere i Engelland, man beordrede derfore Lcegm 
ne ar indpode ^Menneffer, som havde forbrudt deres Liv og ftelsede samme der« 
ved, at Kopperne, som de ey for havde havt, bleve dem indpodede; denne Be- 
slutning blev (ari Wcrrk, og Lagerne tilbragte de 6 Kopperne paa den Eon» 
stantinopoilranste Wis, og den?de, som varden omtalte Elifab Harris, fik 
dem paa den Chinesiske Maade, de 6 forste overstode deres Kopper uden alvce» 
re synderlig'syge derved, men den sidste blev Haardt angreben, og havde haar» 
dere Tilfalde end nogen af de andre, dog kom hun sig. Heraf begriber jeg- nw 
gandike vel , hvorfore de forste Engelske Indpoders foredrog den Eonstantinops- 
litanffe Maade den Chinefiffe, da de baade havde Opdagelsen fra det forste 
Sted, og det var fornuftige Mand anstandigt, at give den Maade Fomin, 
som havde tilbragt 6 Kopperne ved milde Tilfalde for den, som havde tilbragt 
een dem allene, og det med meget haardere og farligere Anftod. Men- jeg un
drer over at man har kundet troe, at et reneste Exempel var nok til at fordom
me en Maade, som var antaget asm saa folkerig og snild Nation, og jeg un
drer endnu mere derover, at ingen paa det Sted, hvor man har saa god Ley- 
lighed dertil, har igientaget Forsoget, thi da man siden undertiden a bleven 
vaer, at lige faa haarde Tilfalde ere komne efter den Constantinopolitanffe 
Maade, saa synes det at have varet en blot stumpe Lykke, at dette hendtes Eli- 
fabeth Harris,, og jeg er nasten forsikkret paa, at dersom man havde omvendt 
Forsoget og indpodet hende paa sin Tyrkiss, og de. andre paa Chinesiff, da hav
de det samme Udfald givet Anledning til at giore en Slutning , som var tverr 
imod den forrige.- Eudelig, er dette vel ikke den ringeste Aarsag, hvorfore ingen 

har

(b) P. Entrecotes Hat Lettr. Edifiant: XXi Recueil p. 305. givet Ds denne Efterretning 0M 
Chincserues Maade, man kan troe ham for saavidt Maaden i sig selv angaaen thi 
den var han let i Stand til at erfare; at Maaden lykkes og i China : er let at sint

re siden den der bliver ved, og har forplantet sig derfra ind i Tartanet; men de 
Medicinste Beretninger , som ham äussrer, ere efter mineTanker knus lideGaalidelige, si
den de sige hinanden imod, og indeholde saadanne Omstændigheder, som giore dem 
flmkt mistamkte : nemlig at Kopperne undertiden kommer ud Dagen ester ; ät det er 
en god Lykke at redde 7 eller 8 af 10. re. Det er troeligt, at Chineserne have v<r- 
rrt de samme Bedragere i hans Liid, som Hr. Oebeck har befundet dem, ogiStiv- 
den for at give ham en sand Efterretning , hav« bundet ham en Fabel paa LErmene. 
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har vilder rage sig dm Chinesiffe Maade an (c), at man i den saae intet, hvad 
jo tildrog sig og ved den naturlige Besmittelse; men hvor falff. denne Mening er, 
faaer vi siden at see, naar jeg kommer til ar afhandle Len ester min Mening san
de Grundlcere for Indpodningen.

S. 17-
Da saa mange Lager ere faldne paa ak satte Hoved-Sagen i Bolningen 

af-Saarene ved Koppernes Indpodning, saa er det at undre over, at de.ey 
have taget bedre Ski«! af denne Meening i Movelsen hos deres Syge, saavÄ 
i de konstige som naturlige Kopper, ffulde det ikke forbundet dem til at indpode 
ved flere Andsnit hos saadanne i Besynderlighed, som de enten ikke havde Tud 
nok til at forberede, eller som de kunde formode at ville faae en stvrre Hob af 
Kopper end andre ? kunde de og ikke i Folge deraf raadet i farlige Omgange til 
Pumphuller , (Fonticuli) , paa det at Koppe-Giften kunde , i Fald disse Per« 
^ner bleve befcmgede^ finde aabne Veye til at «udfores af Legemet paa.; Saa« 
danne Forsog vride enten (om de flog an) give dem et stort Beviis for deres 
theories Grundighed, eller og om de ey lykkedes, for dens Utilstrcekkelighed,og 
give dem selv derved Anledning til at soge Fordeelen af Andympningen i andre 
Aarsager (d).

§- 19-
Hr. Gandlni, som jeg har kiendt i Genua, 'hvor han lykkelig udover L«r« 

gekonsten, har optEnkt en nye og fra alle andre m.eget fvrffiellig Gtund-Lcere for 
NnnL Kop«

(L) Elizabeth Harris Koppesygk tt soM «et amphibium tltitlfeltl de naturligt Ug kunstige 
Kopper, saa at nogle Indpodnings Skribenter snart regne den til det rene, snart til 
det andet Slags, ligesom Exemplet er pcm gunstig eller ugunstig; saaledes siger Kirc- 
xatrik pan det Sted, hvor han ashandler Indsnittets Fordcele, at, Forberedelsen und
tagen , havde hendes Indpodning intet forud for De naturlige Koppers, hun istuude 
Holdes for at v«re smittet-paa den naturlige Maade, men paa det Sted , hvor han 
visir, at de Indpodede ere frie for at smittes siden af de naturlige Kopper, anforcr 
Han hende til Exempel som den der ey blev finittet, Jm hun kort efter sin Indpodning 
opvartcde 2, som laae Syge af .de naturlige Kopper. See Kircptiick 1, c. p. 144. 
& 183.

(d) .Kircpatrick 1, c. har og 186-188° herom giert Erindring. Hr. Sctiltz anforer p. 55. 
at han i Fortalen p. 24 af.den forste Edition af sin vakkre Bog beretter om en Me
dicus ndi Blandford, sim gjorde en Fontanelle paa Armen, og mistede ikke eren af 
sine Syge i denne Epidemie, men Sporsmaaltt bliver, hvor mange Syge han hav
de, og hvorledes Epidemien var?
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Koppe-Syaen og dens Indpodning. Han mener, at det er ey ret at man ttf« 
skriver Blodet, som er besmittet af Koppe-Gisten, de farlige Tilfcelde, som 
yme sig l de naturlige Kopper (e), han kroer snarere, at Nerverne ere de for
ste som lide, og der saaledes, at Koppe-Giften, som svever i Luften, og er den 
frembringende Aarsag (caukL occafionales) kommer i Legemet igiennem de fvr- 
steVeye, o: Sluder, Maven og Tarmene, og der tresser en Macerie for sigaf 
en vis Art og Beskaffenhed, som er den beqvemgiorende Aarsag, (caufa præ- 
difponens) naar disse tresse hinanden, foye de sig tilsammen paa samme Maa- 
de som et suurt og lud-Salt foreenes sammen ved en heftig Brusen (effervefcerr- 
tia)> og Giceren (fermentatio), som fletter de fine Nerve-Pendfler og Trevler i 
Bevcrgelse, hvilke, oprom og opceggede af denne Uorden, foraarsage Gysen, 
Kulde, Ekkelhed, Brcekkelser, Beklemmelse, Leede-Snurren, (torpores) Slag 
og saa videre, ved hvilke uordentlige Bevcegelser alt Omlober afVcedfferne for
styrres , og disse selv mere eller mindre forderves, kort og med et par Ord at si
ge, deraf komme alle de ulykkelige Tilfalde, som giere denne Sygdom saa. 
eengstlig og farlig; det Nu, da den udvendige og indvendige Aarsag stode sam
men for ar udgiore Koppe Scrden, formener han at vare det bedrsvelige Oye- 
blik, hvoraf den hele Svcerm af Ulykker har sit Udspring, han troer verfore/ 
at, dersom KoppeSceden var allerede sammensat, naar den kom i Legemer, og 
ey behovedes der ar stobes af den udvortes og indvortes Aarfags Sammenstod- 
ning, saa skulle alting gaaegandffe roeiigt til, og da i Koppe Roddet, som ved 
Jndsnitning bringes i Legemet, indeholdes en fuldkommen og allerede sammen
sat Koppe-Scrd, saa undgaaes paa denne Maade den Brusen, som forvoldes 
ved dets Sammenfletning, helst da det ey ved de forste Veye, men ved Lege«' 
mels Overflade saa godt som umiddelbar bringes i Blodet; han flutter derfor 
at alle de flemme Tilfcelde, som Haarreysninger, (horripilationes) Gysen, 
Ekkelhed, Brekken, Kramper og Slag, som allene komme af Senernes Lidel
ser ^ved den ommeldte Brusen og Giceren undgaaes , og ar de Konstige Kop
per rendse vore Vådsker paa- eti sikker og behagelig Maade§ fordi at disse for
styrrende Tilfcride aldrig have Sted i sammen

§, 19.

At anfore denne Mening, er fast der samme , fom at igienvrive den, dcr 
dm strider imod Naturens «enfoldige Maade at gaae frem paa, mod de forste 
Grunde i Sygdoms Lceren,, ogsaavelmod de naturligs som indpodede Kop

pers

(e) Rifksfioni Medico-praticba fopra ili Vajiiolo &c;
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pers Natur og Egenskaber. Thi 1.) antager Amor uven al Beviis en Fegtning 
og Strid imellem den indvortes og udvortes Aarsag under Sammensætningen 
af Koppegiften; og maatte man saaledes opdigte, vilde dec ikke blive vanskeligt 
at give Aarsag for alt hvad man vilde; denne Betingelse mener jeg og saa meget 
dcsto mindre antagelig, som den forer paa Banen tgien Be gamle Meninger om 
Brusen og Giæringer, som nu i lang Tiid lykkelig have været begravne.

2. ) En sund Sygdoms Lære (Pathologia) viser os , at alle Gang-Syger 
(morbi epidemici) i Besynderlighed have 2de Aarsager, een ud- og en anden 
indvortes, den forfte paaforer os Sygdommen, og den sidste gior os beqvem- 
me til at tage imod den, begge maa foreenes sammen inden i de af os, som 
stal blive syge, for ar udgiore Ben mermeste Aarsag til vores Sygdom ; men 
det har eit ånde» Beskaffenhed efter Hr. Gandini Betingelse. Bliver Peder 
syg af de naturlige Kopper, saa bliver Ben narmeste Aarsag til hans Sygdom 
den Smitte, som kommer uden fra, og den Beqvemhed, som findes hos ham 
selv til at tage imod Ben; men bliver han syg af Indpodningen, og Materien 
er taget af Pavet, saa bliver den ncermeste Aarsag til hans Sygdom den Smit
te, som Materien forer med sig, og den Beqvemhed, som er i Pavels Legeme 
tit at imodtage Smitten; Peder bliver da i Bet sidste Fald syg, ikke fordi han 
selv, men fordi Pavels er beqvem Bertil , hvilket aldrig kan lade sig forsvare, 
og det faa meget mindre, fom Ben samme Koppe-G i ft, som indbringes fonne- 
Belst Roddet veB Indpodning, indtrænger sig i Ben naturlige Smittelse veB Luf
ten, hvori Ben svever, igiennem Huden, Luftroret og de forste Veye i vort Le
geme; men hvordan den end indbringes, er det ey mere end Ben udvortes eller 
paaforenBe Aarsag, som maa forefinde i Legemet selv, hvor Ben indbringes, en 
Beqvemhed til at tage derimod , i Fald der ellers skal blive nogen Sygdom af.

3. ) Klogelser, Brekkelftr, Gysener, Hovedpine, Lende-Vee og Be an
dre Tilfalde ere, naar jeg undtager Slag, almindelige Tilfalde i Febre, hvor
af man derfore ey kan forklare Bet (trænge og farlige i Benne Sygdom; da ellers 
genierne Kolde-Syger og Vexel-Febre (febres intermittentes) paa samme 
Grund maatte være i Almindelighed stor Livs-Fare underkastede.

4. ) Hvad Slag angaaer, da er det saa langt fra, at Bet i Begyndelfen af 
Sygdommen betyder altid noget ondt i Ben spæde Alder, at Bet meget meere 
jevnlig betegner et milBt Koppesiag, som staaer Paa Pynten at udbrække, som 
dm opmærksomme Svdcnham har vrist os.
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5.)  Autor-har og af Hengivenhed til sin Betingelse, antaget de indpodede 

Kopper for alt for gode dg milde, og saadanne, som stedse og altid vare frie for 
de haarde Tilfalde, som folge med de naturlige, besynderlig vil han ey tilstaae, 
ar man har nogen Tiid i dem mcrrker til Slag, og han kan ikke i Kraft afhans 
Betingelsetilstaae det; men omendssionr de til Jevns-hold 'ere gode og milde, 
-saa leerer dog troevcerdige Lcrgers Vidnesbyrd og sikkre Erfaringer, at det um 
Lertiden falder anderledes ud; Saaledes siger Mead, at den konstige Sygdom 
de fleeste Tider er gandffe mild, men erindrer derhos, at den undertiden kan va
re stemmere ; den Londonffe Lage Jacob Bourges siger, at Kulde og smaa Gys- 
ninger, Smerte i Landerne og Ledem odene, Tunghed og Hovedpine, Ekkelhed, 
og Brekke-Lyst paakommer de Syge for Udbrydelsen, om smaa Bom melder 
han i Synderlighed, at de blive paa den Tiid fovnagtige og tunge. faae Kram- 
pe-Trakninger omkring Munden, sommndertiden betage det gandffe Legeme, og 
forvandles ril almindelige Krampe-Drag. Kirchpatrik, som i denne Materie 
e,r en Hoved-Autor, om ellers nogen er der, regner Flyve- Smerter omkring 
Bryster og Skulderbladene, Hoved-Svimmel, Dorffhed, Klogelser, svm ved 
ar drikke, falde ud til Brekkelser, fo.rde strdvanlige Tilfalde, han melder og, 
ar de Syge undertiden falde i Naserie, og at det ey er uftedvanligr, ar de faae 
Slag (f). Ja dette sidste Tilfalde glemme ey Indpodningens Kender ar fo
rekaste dem, som beliene sig af denne Lagemaade. Jeg har stiv seer her en,Deel 
af de Indpodede, ar de fik GySninger, Ekkelhed, Brakninger, Hierteklcm- 
melse og Hovedpine, for Kopperne lode sig fee. Ja hos den brave Hr. Schön- 
heiters Son (g), som efter alle Konstens Regler blev behandlet, indfandt sig 
Slag og andre mere betydelige Tilfalde; af hvilket tilsammen .jeg haaber, ar 
det er klart, ar de naturlige Kopper ikke ere farlige, fordi de.angribe Senerne, 
og hindre deres Forretninger, ey.heller de konstige.uden Fare, fordi de ikke an
gribe samme, eller forhindre dem i deres stedvanlige Virkninger.

§. 20.
Hidindtil haver jeg nedrevet; nu maa jeg tcenke Paa opfere en nye Byg

ning , og da jeg haaber at have viist, ar de, som forhen have vilder forklare os 
Jnd-

(f) Kir.chpatrik har 1 c. p. 91. «ufert saadan cn Begivenhed, ja han anforcr hans egen 
Son til Excmpel pag. 340. De 2de (om bode for Hr. Wasmuth i Norge, dobe

; og under krampagtige Bcvtkgclser og Slag. See haus Brev herom i det folgende.
(g) Han var den af de Indpodede, som havde den haardche Sygdonf, for faavidt mif 

er bekicudt.
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Andpodningen, ey have opfyldt deres Syemeed, saa vil jeg prove, hvor lykkelig 
jeg selv kan vare i at oploft denne Knude, og vil jeg heri saaledes gaae frem, 
ar nvyagtige Erfaringer over det, fom tildrager fig saaoel i de naturlige fom 
konstige Kopper, Narurens Virkninger, ved hvilke den tvinger andre Skarp
heder, forø stemme overems med den, fom Kopperne forer med fig, og den 
Maade, som Konsten betjener fig af for at lage haarde Svagheder, hvor Na
turens Bestræbelser befindes for fvage til at overvinde og dampe de Skarpheder 
vg Brodde, fom oprore heele Machine», stuve vare de Fakler, som skulle lyse for 
mig til ar oplede Sandheden; jeg stal stedfe foge at tage mig vare for kiygtige 
Opdigtelser og konstige Betingelser, forø Erfarenhev har viist os stedfe at vare 
blevm aflagde med lige faa stor Hurtighed af Efterkommerne, fom de ere ep# 
tagne af deres Formand.

§. 21.

Ar Kopperne ere as de Slags Sygdomme, fom finitte og paafore de Per
soner denne Sygdom, fom ellers aldrig burde faaet den, faafremt den ey ved 
Besmitning var dem tilbragt, er en Sag , fom af Erfaring er noksom bekiendt; 

Seraf er det kommet, at de gamle'Graste Lager have ey afhandler- denne Pla
ge, siden den ey i deres Land endnu var indfort; og faaledes findes endnu Folk, 
hvor denne Sygdom er ubekiendt formedelst den Mangel, forø de have paa Om
gang med besmittede Perfoner ved deres lange Afstand fra andre Lande ; ja vi 
fee daglig, at de, fom have Leylighed til at hytte sig for at omgaaes med de 
Personer, fom kan tilbringe dem Besmitning, blive frie for Sygen, endog de
res gandste Livs-Tid, da mastige andre,- fom ey haveden Leylighed, af samme 
blive angrebne.

§. 22.

Heraf flyder nu , ar i vort Legeme er avene en Begvemhed til at tage imod 
denne Sygdom, og at vore Safter ey ere af faadan en Blanding-, ar de nod# 
vendig engang stal gaae i Giering og udkaste Kopperne, thi ellers røaatte alle 
Tider, alle Lande, alle Personer vcere dem underkastede; videre folger og, at 
ingen saaer dem uden Smitte, og dersom man kunde forbyde Smitten Tilgang 
ril er Land eller Sted, ffulde man med famme hindre Kopperne i samme nogen 
Tid at kunde vift sig,

§- 23.

I
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§. 23.

Man kan ey forestille sig, at Smirningen paa anden Maade kan gaae for 
sig end derved at nogle fremmede Partikler af den Luft-Kreds, som omgiver os, 
trange sig ind i vort Legeme, og mange sig med vore Safter, disse blive derved 
forandrede i deres Blanding, og sanke sig en Skarphed, som prikker og stikker 
De faste Dele, og derved opvakker en Feber, som end mere forderver Safter
ne, og ikke ender sig, for den faaer udjager igiennem Huden under Koppe-Ge
stalten de Skarpheder, som i Legemer ere avlede.

§. 24.
Erfarenhed viser , at om end 20 Personer'af een og den sammr Person bli

ve befangte, saa ere derfore ey Deres Kopper af een og den samme Beffaffenhed; 
nogle af dem doe, andre ere i en haard Skole, men komme sig dog, nogle ere 
meget lidet syge, hin faaer disse, denne igien andre Tilfalde;vi see og, arnaar 
Sygdommen er giengse, og gaaer over alt, er der stor Forffiel paa Dens Hef
tighed hos adskillige Personer, saa ar om Kopperne i er vist Aar ere godartede, 
er det derfore langt fra, at alle flippe lige ler, og dersom de paa den anden Si- 
De ere ilde arrede, saa feyler der meget i, ar alle blive lige haardr angrebne, da 
nu de Partikler, som paafsre Sygdommen ere over alt de samme, saa er det 
ey dem , men den indvortes forffiellige Beqvemhed hos forffiellige Personer, som 
Sygdommens storre eller mindre Heftighed maa tilskrives.

§. 25.
Paa den anden Side viser Erfarenhed, at Kopperne, naar de regiere, ta

ge de langt fra ikke saa grumt asstev een Did som en anden, et Aar kan de vare 
milde og gode, saa at de allersteeste flippe meget vel igiennem, og faa allene maa 
bukke for dem; naar de derimod er ander Aar regiere, ere deafdervarsteSlags, 
lukke lynene paa utallige, og lade de, som gaae dem igiennem, fole alt, hvad 
som kan vcere bittert og smerteligt; ja seme Marker efter sig, som vidne om de
res Voldsomhed, saa lange den lever, som har undgaaer deres Grumhed; da 
nu alle Aldere og Legems Arter blive udi den eene Omgang meget stärkere med
tagne, end i den anden, saa er i dette Fald ikke Legems Beskaffenheden, eller 
den forffiellige indvortes Beqvemhed ; men den storre eller mindre Grad af 
Skarphed udi den Materie, som besmitter os ved at mdtrange sig i vore Lege

mer, 
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trier, Aarsag i den almindelige Forffiel, som mcrrkes paa Sygdommen i een 
Omgang frem for den anden, endffiont den storre eller mindre Beqvemhed, 
hvilken findes i forstiellige Legemer, er Skyld i den Forffiel, som findes paa 
deres Sygdomme, som i een og samtne Omgang (Epidemia) ere blevne befcrug- 
te, fom i forrige §. er viist.

§. 26.
Heraf sees, at foruden Smitten uden fra, udfordres inden i Legemet en 

Beqvemhed til at lade sig afsamme angribe , deraf folger, at hvor ikke faadan 
en Beqvemhed er , der bliver ingen Besmiming af, og jo storre eller mindre Be
qvemhed der er, desto stärkere eller svagere maa Sygdommen blive; Det er og 
klart, at jo storre Krcrfter, som de indforte fremmede Partikler have til at vir
ke i vore Legemer, Desto heftigere Forandring maa af samme soraarsages, og 
bliver saaledes Sygdommens Heftighed og Storrelse i er sammensat Forhold 
af den indvortes Veqvemhed og den Kraft , som de udvortes Partikler virkemed.

27.
Da nu Den storre eller mindre Grad af Skarphed i den Materie, som soe

ver i Luften, og derfra indtrcrnger sig i vore Legemer, er Aarsag i den store 
Forstiel, som formcerkes paa Kopperne een Tiid mere end den anden, saa fly
der deraf, at dersom man kunde saaledes blive Mester af denne Materie , at 
man kunde forandre og formilde den, som i en vis Omgang visir sig at vcrre 
meget starpere, end den som har varet i en anden; dersom, siger jeg, man 
kunde saaledes formilde den, ar Den ikke blev starpere end den Materie, som be
smittede Folk forrige Omgang; saa ffulde og Kopperne , i den sidste Omgang, 
blive lige saa milde og gode, som de havde varet i den forrige §. 26. Al Kon
sten bestaaer derfore i at faae Koppe-.Smitten i sin Magr, thi saasnarr man er 
kommen dertil at kunne betage denne Materie sin Brod og Skarphed, er man 
og i Stand at forvandle er flem Koppe-Slag til et bedre og mildere. Og der
som Lcrgekonsten kunde sinde et Middel at betage denne Smitte i saa hoy en 
Grad sine stadelige Egenstaber, at den kunde blive mildere end den som i nogen 
Omgangs Tiid indtrcrnger sig i Legemet, saa ffulde og denne milde Materie 
frembringe mildere og bedre Kopper §. 26., end de i nogen Omgangs Tiid va
re seere; men jeg troer i det folgende at kunde vise, at Indpoderne have fundet 
denne Maade, ja at de have bedeut sig deraf uden at de selv have tcrnkt derpaa-

Oo» §. 2$.
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§. 28.
Det fornemste Konstgreb, som Naturen benener sig affor at forsvare vort 

Legeme imod de ffarpe og bidende Partikler, som ellers kunde angribe det, be» 
staaer deri, al den bevabner og overdrager de Dele, hvor igiennem Skarphe- 
den fores, med et feedt og flimagtigt Vasen, og forbinder og iudsvober de stik
kende Brodde med Olie-agtige Partikler, hvorved de giores stumpe og flove og 
blive saaledes mindre i Stand til at ffade. Da nu den alvise Skaber har feet, 
at, formedelst den Maade vi ere bygte paa, vilde allevegne i vort Legeme avles 
Skarpheder: saa har han givet Fedthuden, som fast i alle Deele er indvavek, 
saa stor en Rulle i vort Legeme, paa det at samme, foruden andre betydelige 
Forderte, svin den staffer vs, kunde vare som et Forraads-Kammer, hvor Na
turen kunde altid tage en Olie-agtig Materie, for dermed at formilde de avlede 
Skarpheder. Saaledes har Leveren, som udstiller een af de ffarpesie Vadffer 
i vort Legeme, faaet ved Siden af sig en Olie-Perse, jeg mener Isteret (omen
rum), ligesom den store Bygnings Mester kunde have frygter for, ar Galden, 
dersom den ikke var bleven forsar med den Olie, som afstilles i Isterer, ffulde 
blevet alt for ffarp og bidende. Nyrene, som frastille den ffarpe Urin, ligge 
som i Feedt begravede. Spolstaderne (cloacæ) i Legemet, nemlig Krumtarmen 
(colon), den rette Tarm (inteftinum rechim) og Blaren ere ined en ryk Slim 
overdragne, for ey ar beffades af de Uhumffheder, som de paa nogen Tiid maa 
herbergere. Naturen, som de fleste Gange allene er tilstrcrkkelig til ar bode paa 
sine egne Mangler, helbreder paa denne Maade ofre een af de alleralmindeligste 
Svagheder, jeg mener Betændelse, (inüamatin) idet den af det Feedt, som er i Fedt
huden (tunica cellulofa) gior en Balsam, som den blander med de oploste og fordere 
vede Ender afde berandre Kar og Kanaler, ogsaaledes formilder deres Skarphed, 
staffer ved en Giennemadnjng, af Legemets Dekker (integumenta) det ffadeli
ge frie Udlob, og gior, ar under denne Salve , som holder Luften fra Saaret, 
groe Kanalerne ud, og der tabte kiodeve Valen avles igien paa nye.

§. 29.
Det som vi har seer ar Naturen gior i vore Legemer, fatter samme og an

dre Stader i Vark: Saaledes betager den Skarpheden af Vitriol Olien ved 
dens Blanding med en brandbar Jord, og frembringer paa denne Maade 
Svovletsom i sin Sammenfatning er frie for al Skarphed; Saaledes har 
Len til den Metalliffe Part i Spiis-Glaffet (antimonium) foyer den svovlede, 
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og veddenne Blanding forffaffer vs tt kraftigt og rillige sikkert Medicament i 
Spiis-Glasset. Ja Konften har saavel efterabet Naturen i dette som i dens 
andre KonfdStYkker; rhi see vi ikke, ak den lceger en Hoste, som har sin Op
rindelse af en ffarp Slum ved Olie-agtige og klebrige Sager, saasom Valrav, 
Mandel-Olie, Lakritz-Safter o. s. v., og de storste Modgifter, som den anven- 
derfor at svakke de stcerkeste Gifter, ere udpressede Olier, som Mandel-Olie, 
Oliver>Oiie rc. Ja paa deime Grund have Lcrgerne af de storste Gifter tillavet 
ve beste Medicamenrer > Saaledes have Engelcrnderne ved at smelte et Qvintin 
Vox med 2 Lod Glas af Spiis-Glas tillavet det Medicament, som de kalde 
Vexer Spiis-Glas eller ftibium ceratum, som de i Blodgang have givet med 
god Nytte til i; Gran, ja een heel Skrupel (h), da uden Tilmengning af det 
Olie-agtige Vcefen i Voxel gandffe faa Gran ere i Stand til at opvcekke en vo
velig Betændelse i Maven og Tarmene.

§. ZO.

Disse almindelige Grunde, om vis Rigtighed ingen kan tvivle, vil jeg 
M anvende paa Indpodningen, og formoder jeg at ssulle vise, at Naturen i 
Kopperne er sig selv lig, og formilder den skarpe Koppe-Gift paa samme Maa- 
de, som den formilder mange andre cedende Skarpheder, nemlig ved at fvrscrt- 
te den med Olie-agtige Partikler. Herom haaber jeg ingen kan tvivle, som betragter 
denne Sygdoms Fremgang; thi den, som afKoppeqiften bliver befcrngct, faaer i 
kort Tud sine Safter forandrede , og en liden Deel Koppegift frembringer og yng
ler alt storre og storre Mcengde, ligesom en liden Deel af Suurdey gior en heel Dey 
suur; denne ved Sygdommens Vold frembragte Koppegift befindes i alle denSy- 
ges Vcedffer, den lober om med Bloder igiennem Hiercet og de store Blodkar, 
derfra rrcmger den sig i de fnevre Kar, som forer tyndere Vcedffer end Blodet. Den 
Deel af denne Koppe-Gift, som er den skarpests og flygtigste, uddunster af Le
gemet igiennem Huden tilligemed den anden uddampende Materie; en anden 
Deel gaaer bort ved andre Uhumffheder, saasom: Urin, Stoelgang, Spott, 
Siiim rc.; nok een Deel, som enten formedelst sin for store Mcrngde eller flyg
tige Skarphed ey vil lade sig holde og remme, gior sig Vey igiennem de ku
gelrunde Overflader (fuperficies) af de tynde Koppe-Blcrrer; og det er uden 
Tvivl denne, som opfylder de Syges Luft-Kreds med den scrr-ffiidte og stygge 
Lugt, som Lcegerne bedre kiende, end de kan med Ordforklare den; den sidste 

Ooo 2 eg

(K)Die Mcdicinischen Versuche und Bemerkungen von einer Gcselschnfft in Edingburgh. V, 
Band, ister Theil. p. 233-272.
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vg ovsrblevne Deel er den, fom i Koppe-Blegnene giemmes, og samme er forst 
ved dens Omlob med Blodet og Verdsterue saa loselig blandet med deres 
seede Partikler; men derefter har Naturen ved Bolningen af Kopper
ne med den allernoyagtigste og fasteste Foreening forbundet og omvikiet den med 
den Olie-agtige Materie, fora Roddet for storste Delen bestaaer af, og paa den
ne Maade har den tabt siu giftige vg stadeltge Egenstab, og er da at anses for 
en formildet og forbedret Koppe-Seed, imellem hvilken og den i Luften ftit om- 
sveevende Gift er m uendelig stor Forstiel-

§» 3i>

Efterat jeg nu i Forveyen har viist, at dm Koppe-.Sad, som i Rodderaf 
Koppe-Blegnene indeholdes, er afNatmen formildet og Vampet; den anden 
derimod, som sverver i Luften, og er af de Syges Legemer uddampet, er afen 
ffarpere og flygtigere Beskaffenhed, saa bliver det ey vansteligt at forklare Ind
podningen, eftersom vi forhen have seer, at ligesom den Materie, som uden fro- 
paaforer Kopperne, er skarp eller mild til, saa bliver og Sygdommen i Almin
delighed strerugere eller mildere § -'i-s. Da nu de, som paa den naturlige Maa
de smittes, faae i Kroppen den flygtige og ustyrlige Gift, fora frit svever i Luf
ten, de derimod, fom Mopperne tilbringes ved Konsten, enten det steer ved 
Jndsnuemng, Indsnitning eller Indgniening , eller hvad andre Maader den 
frugtbare Indbildning kan i Vcrrk sirrte, tage imod en Gift, hvis Fiygtighed 
vg Skarphed ved den fede Olie, fom Naturen har bemanget den med, er svak- 
ket, og for den storste Deel betaget, faa er det sier ingen Under, at en stärkere 
Aarfag frembringer stärkere Virkning, og at de forste faae en heftigere Feber, 
vg deraf enten doe, eller vg om de komme sig, lide meget me ve, og faae v cer
re og flere Kopper end de sidste, hos hvilke den formildede og forbedrede Kop- 
pegist de allerfleste Tider opvcrkker en ringe Feber, hvilken ved en maadeligBe- 
vcrgelse udbringer den meeste Part af den avlede Koppegift igiennem Afforings 
og Frastillings Kanalerne, og udkaster det ovrige, som paa denne Maade ey 
vil lade sig uddrive, ved et ringe Antal Kopper. De som ikke kan lade sig over
tale til ar troe, ar Koppegiften ved denne Foreening med Roddet ffulle feta 
gandste kunde forandres, have kun at bercrnke, hvor stor Forandring der steer 
hos Glasset af Spiisglas ved den konstige og hastige Smeltning med Voxel, og 
Da maa de vel tilstaae, at man har en storre Forandring at vente hos Kop-- 
pe-Saden ved den naturlige, fuldkomne og saa lang Tiid til fin Fuldforelse ud- 
kravede Blanding med den feede Materie, hvoraf Roddet bestaaer.
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§. 32’

Hvo kilstaaer ikke , at de forffrcekkelige Tilfcrlde efter endeel Slange-Stik 
Mer den bedrovelige Vandffrcrk (hydrophobia), som kommer afgalne Hunde 
og andre rasende Dyrs Bid, reyse sig af en overmande ssarp Vcedffe, som 
bringes i Saarene? og foraarsages ikke af samme den Feber og Fordervelse i 
Safterne, som disse Sygdomme fore med sig? Skulde man vel tvivle om, at 
alle disse Tilfcrlde enten bleve mildere eller gandffe forsvandt, om man kunde for« 
milde den indbragte Skarphed, og betage samme sin storste Virksomhed, for
medelst hvilken den frembringer saa gruelige Tilfalde? er man nu forvisset om, 
ar samme Skarphed er Aarsag i al den Fordervelse, og troer man, ar al Ulyk
ke og Fare kunde forebygges og afvendes , om man kunde formilde den; saa 
maa jeg sporge, hvad der forhindrer os fra ar troe det samme i Smaakopper- 
m? Vi veed jo, at Smitten er en Skarphed, som paaforer dem, hvad er ri#' 
meligere end ar troe, ar de bleve mildere og bedre, om man kunde formilde 
Den? men der giore vi jo ved at bringe den indviklet af Roddet, da feede 
Sager formilde og svcekke de storste Skarpheder; og jeg kan ey troe, ar man 
vil forlange af mig vidtlostige Beviser for, at der er en Fedme og Olie i Rod- 
det, Oyesynrt viser det, dets Fodested viser Vet, da det kan ikke avles * uden 
hvor Feedrhuden er, og vil man endda have ftorre Beviis, er jeg i Stand til 
at give der med ar henvise til den beromte Haller (i), som har funder det saa 
brandfom, at der blussede op i en lys.Lue, da det blev, kastet paa Ilden.

§. 33*

Vi have hidindtil allene seet til Beskaffenheden af Koppe-Giften , uden ak 
bekymre os om dens Mcengde; inen ar den bor ogsaa komme i beregning, nag
rer vel ingen; thi ligesom Lcrgedomme, ja Gifter selvforffaffe os vores Helbred, 
naar de tages i en maadelig og ringe Indgift (dofis), da de derimod, om de 
ragesien altfor stor, paafore Le haardeste Sygdomme, ja Doven selv; 
faaledes da Koppe Saden ved den scrdvanlige Befcengning haver saa mange 
Veye ar indbringe sig i Legemer paa, som ver ere smaa Aabninger paa den he
le udvendige, og en stor Deel af ven invvendige Legemets Overflade; Ved den 
konstige Befcengning derimod iydtrcenger paa en gandffe liden Plads, "kanffee ik
ke Ven hundrede Deel af Ven Sad, som i een eller 2 Draabers Rod er indhol- 

Oooz,

(i) Opufcula Pathol. obferv. 34. pag. i23>-
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fet, faa fan det let stee, at Naturen i det forste Fald bliver vvervcrldet af 
Mængden af de paa eengang i Hobetal indvceltende Brodde, (ftimuli) og maa 
derfore endog i de sundeste Legemer enten gandste bukke under, eller flaaesigmed 
stor Nod igiennem; da den derimod i det sidste Fald allene af en liden og ringe 
Deel af en mildere Gift bliver opcrgget og oprort, kan den endog i mindre lyk
kelige Legems Arter uden ringeste Fare vverstaae Sygdommen. Da nu Natu
ren saaledes i Bolnings Tiden tillaver og forbedrer Giften ved at betage den 
fin farligste Braad , da Konsten indbringer en liden Deel af samme i Kroppen, 
faa foreene baade Kunst og Natur sig i at indbringe en mildere Smitte end man 
kantroe, at det steer i nogen anden Omgangs Did, hvorfore ogsaa Sygdom
men folger sin fornemste Aarsag, og bliver almindelig mild og god uden Sam# 
menlobmng eller andre betydelige Tilfcrlde, og dette trver jeg er den rette Aar
sag til Indpodningens lykkelige Udfald»

34'
At Koppe-Feberens Heftighed og Koppernes Antal ere svrstiellige, efter

som en storre eller mindre Deel Koppe-Gift imodtages i Legemet, er ved Over# 
eensstemmelse og de strcrngefte Fornuft-Slutninger meget rimeligt at finite, men 
det allertungeste at bekrcrfte ved Agtpaagivelser og Erfaringer, da man hverken 
fan bestemme Gift-Partiklernes Mamgde, som i den naturlige Smitning nu i 
storre og nu i mindre Deel indkommer i Legemet, ikke heller noye beregnede 
sammes Forhold til den feede Rod-Materie, som uden al Tvivl i adstilligeSlags 
Rodd er forstiallig, endnu mindre angive , hvor stor Deel der indtramger sig i 
Legemet, og hvor ftor Deel der bliver ude og glor ingen Virkning. Elt Jta- 
lienst Lcrge, hvis Navn og Skrift jeg har forgiettet at antegne, og nu med for# 
gieves Umage har efterlogt, har for faa Aar siden i Romanien indpodet 200, 
og vil fsrsikkre, at han bestandig i samme har sundet, at jo kottere Ind# 
snitningerne vare i Huden, og jo mindre Deel af Rodd til Indpodningen 
blev forbrugt, desto mildere var Sygen, og desto farre Antal af Kopper; 
Men der ere mange Erfaringer anførte af Hr. Kircpatrick, Schultz og atiDre, 
ja nogle as mig selv, stiont i en anden Anledning, vid. §. 15. som vise, at for# 
bemeldte Autor har ladet sine Erfaringer altfor meget rette sig efter hans Theorie, 
det faae og galt ud for oS i de naturlige Kopper, om faa liden Forstierl stulle vare 
folelig; men endstisnt den Forsticel kan ansees som en differential Størrelse, 
den man, uden at tabe noget i sin Beregning, kan sorsomme, faa er Sagen 
dog af langt anden Beskaffenhed, hvor Forsticrllen bliver faa stor som den er 

intet#
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mellem den naturlige og konstige Smitnings Maade; Hr. KircpatricK siger vel, at 
en Gnist amernder et Krudt-Taarn, og et heelt Baal kan ey giere meere; men 
forend jeg kan lade mig overbevise af dette Indfald, maa man godtgisre mig, 
at der er den samme Overeensstemmelse i Virknings-Maaden imellem Legemet 
og Kvppe>Gisten, som imellem en Gnist og ec Krudt-Taarn (k).

§- 35.

Sygdoms Lcrrerne (Patholo ji) vise os, at til alle Omgangs Syger i det 
mindste stede tvende Aarsager (som de kalde dem (I),) tilsammen for at frembrin
ge dem, det er den paafor ende og beqvemgiorende; Begge diste tvende Aarsa
ger have undertiden lige meget at sige, ogdeele Herredommet lige imellem sig, 
men de fleesteTider have enken den cene eller den anden störst Deel i Sygdom-, 
men. KoppeSygen er af den Beffaffenhed, at den udvortes paaforende Aar- 
sag gier som oftest det allermeeste; thi da de paa Erfaring bygte Slukninger 
leere, at ved Indpodningen frelses fast alle, som ved de naturlige Kopper stalle 
have sat Livet til; og ved Indpodningen indbringes alleene den paaforende Aar- 
sag formildet og forbedret i Legemet, faa see vi at det kommermeest an paa den, 
siden ved dens Forandring heele Sygdommens Natur forandres og omffiftes, 
hvilket er en Folge-Satz af min Indpodnings Lcere.

§. z6.

Jeg haver forhen i §, 27. & zz-. fagt, at den Koppe-Gift, som indbrin
ges ved Indpodningen, er mildere end den som svever i Luften, og besmitter i 
nogen Omgangs Tiid; jeg haver flutter dette af dens Natur cg de Forandrin
ger, som den i Legemet har lidt, frem for den som svever i Luften, og jeg har 
uddraget som en nodvendig Folge, ak de indpodede Kopper i Almindelighed 
burde vare mildere og mindre farlige end de som herflede endog i den mildeste 
Omgangs Tiid. fee §. 27. Lader sig vel alt Dette ved Erfarenhed bekroefte? 
Jeg meener, ja; khi jeg tvivler ey paa, at jo de som have indpodet endog i de 
mildeste Omgange, have befundet den konstige Sygdom meget lettere end den 
naturlige. Og var det rimeligt; at i et heeltAar i et Landingen Kopper herflede 

uden 

(«) Man feer vel, at jeg her ved Taarnet forstaaer ey Bygningen men Kruttet, svin i samme 
indeholdes.

(I) Thi dc ere ey Aarsager (cmiL,) men allene Grnnde. (Principia) font Hr Ganbius m 
Sauvages rettelig have erindret; inen jeg letter mig efter den vedtag.-.e BcnKvning. 
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uven de indpodede, faa er jeg forvisset om, at man aldrig ffulle have seer en mil
dere Koppe-Omgang; man maa og ikke tanke at enkelte Exempler stode denne al
mindelige Satz over Ende; thi jeg veed meget vel at Jacob kan af de konstige 
Kopper blive meget Haardt angreben (m), og Klaus meget lempelig behandlet 
af de naturlige; men den beqvemgi orende Aarsag er Den, som man i dette Fald 
stal holde sigtil, og beteenke, at Jacob og Klaus ere -.forstiellige Personer, som 
have og sorffiellige Naturer, der ere Koppe-Giften mere eller mindre gunstige, 
og man har den hoyeste Formodning til at troe, at Jacob ffulde dodt eller haft 
sierre Nov, om hand havde faaet de naturlige; Klaus derimod sluppet endda 
jattere om hand havde ssaaet sine Kopper ved Indpodning.

§- 37-
Da Erfaringen viser, at der gives saa lykkelige Naturer, at de ligesom 

med en Modgift ere bevabnede mod denne Sygdom, og kand af ingen Smitte 
angribes, kan man da ey paa den anden Side sormoede, at der ere nogle, som 
ere saa overeensstemmende med Sygdommen, at den allerringeste og meest for
mildede Koppe-Seed, saaledes som vi have viist i Koppe Roddet at vare ind
Holden , kan paafore dem saa haard een Sygdom, at den ey endes uden ved 
Deden; Folgen synes at vare rigtig, og De faa Personer, som under Indpod
ningen ere dode, hvis Dodsfald ikke enten kan tilffrives en naturlig foregaaen- 
de Smitte, eller andre kiendelige Aarfager, maa vel have varet af dette Slags. 
Indpodnings Historien viser ellers, at de Dodes Tal er kuns ringe i Forhold 
ril Dem som bortrykkes i de Naturlige, og vil man betanke, at der er bleven 
indpodet, da Sygen tillige regierede, og at en, som er indpodet, har kunder 
tillige paa samme $itD anfaldes af andre Svagheder, som ingen Overeensstem- 
melse havehavt med Indpodningen, bliver det meget at formode, at det mindste Tal 
af de indpodede ere dode for Indpodningens styld; men faa rare Handelser bor 
ey ffrakke fra at indpode, thi fordi der ere nogle ynke faa, som ikke kand hielpes, 
stal man da lade vare at hielpe utallige, som ere trangende ril Hielp ? Tank! 
hvorledes vilde det gaae os i Lagekonsten, dersom vi ikke vilde betjene os af en 
Lagemaade, fordi der vare nogle faa, som Euren ey flog an hos?

§. 38.

(m) Hr. Setonheite« kan herpaa tinte tik Exempek, som havde stsrre Sygdom ved sine 
konstige end mange ved de naturlige. Ligeledes Hr. Gaubu Patient.
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!§. 38.
Men man vil vel ey glemme at forekasts mig, at det kommer sy meget aw 

paa, om Materien, som indbringes j Legemet ved Indpodningen, er ffarp eller mild, 
da vi have Exempler, at Lager have indpodet med Koppe Materie, som,var ta
gen hos de Syge, ver havde haft sammenlobeude Kopper, ja deraf vare vo
ve, da dog de indpodede finge saa mild en Sygdom, som man kunde suste-' 
Denne Erfaring i hvor forvoven den end synes, er saa langt fra, at dm 
svcrkker, at den langt mere bestyrkker min Meening; De som doe af Kopper, 
voe ikke for den Mamies ffyld, som er iKoppe-Blegnene; men for dens Skyld, 
som ikke er ver ; da der enten er saa overflodig en Mcengde afiKoppe-Gist, ar 
i hvor meget der end afffilles, saa bliver alligevel nok tilbage i Blodet og Ved- 
fferne til at forvolde en bestandig Uorden og Uroe og til sidst at odelegge Machir 
nen, eller den Gifft, som eengang har standset imellem Blegnens, eller og som 
allerede er asstillet i Blegnene, trader tilbage igien, inden den er formildet og 
rettet og foraarsager nye Tilfalde og Farlighed; Men omendffiont over alt i 
Legemet er en saadan ffarp bidende Gift, faa er dog den Deel af Giften, som 
i Kopperne er indeholdet, af en langt anden Bestaffenhed; thi da saavehi fattu 
menlobende som adstildte Kopper er Rod, og da jeg forhen har viist, at de seede 
Partikler i Roddet, betage Koppe-Materien sin Skarphed, saa maa jo det sam
me have Sted i de fammenlsbende Kopper, og er det derfor sy at undre over, 
at man kandjj lykkelig indpode med samme Materie, kunde man det sy, havde 
man ret til at bestride mig med denne Slutning i Dersom Roddet ffal formilde 
Koppe-Giften, saa maa og Roddet i fammenlsbende Kopper giore det; men 
nu steer det sy, altfaa erden Regel fa 1st, at Roddet formilder Koppe-Giften. 
Hvad kan vare stsrre Mre for min Grundlare, end at Erfaringen viser at det 
haver Sted, som flyder umiddelbar deraf; ellers maa jeg sige at Hr. Frewen, 
som har meddeelt os denne Erfaring, siger at Materien, hvormed han indpo
dede, var tagen af en, som havde sammenlobeude Kopper (n), men melder ey 
at den var taget af de fammenlsbende Kopper selv, og jeg stulle neppe heller 
troe det, da der er liden Materie at faae af dem, og man desuden gierne ffaa- 
ner Ansigtet, som er det Sted, hvor Kopperne messt lobe sammen, og tager 
dem af de store adstildte Kopper paa Ud-Lemmerne som bolus godt, og derforr 
lonne Umagen at tage Materie af, og dersom man tager Materien der, saa er 
Vet ester al Anseende Det samme i Henseende til Indpodningen, enten Kopperne 

P p p i An-

(n) The praSice and Theory of inoculation &c by Tbwias Freweit, furgcon at Rye in 
fuffex pag, 21. & 22.
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i Ansigtet ere samme mobende eller ey; dog faasom een fornuftig Lcrge forsommer 
ey den aller, ingeste Forsigtighed, som der staaer i hans Magr at anvende, faa 
er der og ar formode, aringen faa ler trader i den dristige Hr. Frewens Fod« 
spoer, men heller folger den berommelige Hr.XircparrL (o), fom raader fra 
faadan Forvovenhed og siger, at hand allene ville benene sig af denne Erfaring, 
naar der var ham umueligr at faa anden Materie, og dog derhos rage i agt, 
ar den syge, hvoraf Materim blev tagen, var fri for den, heede Brand 
(gangræna).

§- 3 9>
Da det ved Erfaringer er blevet bevirst, ar Materie, tagen af de Perst» 

ker, som have hast sammenlobende Kopper, ikke frembringer den samme Ark, 
men gode Kopper, saa have Lagerne af disse og andre lykkelige Forsog flutter, 
at man ikke med Koppe, Materien kan forplante andre Sygdomme, hvormed 
den, fra hvilken Koppe-Marerien rages, kan vare behaftet. Kircpamk mener, 
ar Koppe-Sceden lige saa lider kan paafore andre Svagheder end sin egen Art, 
som et Froe af en Plante kan frembringe en forstiellig Vexr; Hans Slutning 
er fuldkommen rigtige men derhos maa man betanke, at Koppe-Marerien er 
er blandet Vasen, og at i famme, foruden Koppe -Saven, Sad ril en anden 
Sygdom, som da er i Legemet, kan vare indeholder, hvilken ved Indpodning 
saa vel kunde paafores, som Kopperne ved deres Sad; der er ey ac ftygre for 
ar Arve-Sygdomme, som have deres Save fornemrmlig i de faste DeeleS 
Vav, stråledes kan paafores ; Men jeg tor ey med samme Vished forsikre 
for, ar jo beflagrede Sygdomme, og saadanne, fom have deres Opholds Sted 
i Vådskerne og Huden, paa denne Maade kunde forplantes, og er efter min 
Tanke ey deres Frygt uden al Grund, som have varer bange for, ar den Ve
neriske Sygdom paa denne Maade kunde lade sig indpode tillige med Kopperne ; 
jeg har vel seer af Indpoderne tvende Erfaringer, som fornemmelig, anfores for 
ar betage os faadan Frygt, den eene af Hr. Kircpatrik (p), hvor et ungt Fru
entimmer uden onde Folger blev indpodet med Materie, tagen af el Mandfolk, 
fom man siden blev vaer, ar han havde en Lyske-Byld, (bubo) og andre Vene, 
riste Tilfalde: Den anden af Hr. Bourges <q), hvor tre Personer bleve,, uden 

ar
(o) Kircpatrik 1. c. pag. 167- & 168. han siger artig, at han vilde fvrstasne Hr. kreven- 

fov at samle Mamie til ham, enten for hans Ven eller Patient.
(p) Kircpatrik I. c; pag.. 172..

(Z) Mihrlcht tuto der Vorbereitung und DetzaMmS »ur EinpsivKsung x»x. 7.. 
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at smittes af Fransoser, indpodede med Materie, tagen af et Fruentimmer, 
fom var faldet i Kopperne i Syge-Huset, hvor hun var henkommet, for at lade 
sig helbrede for den Venerlste Sygdom ; Men da Erfaringer paa den anden 
Side lære os, hvor let at Saar hos Veneriste Personer smitte, endog naar 
Huden er heel paa de Personer, fom smittes; i der vi see, ak Ammer smittes af 
deres Paite-Glukte, da Sygdommen ymer sig forstom Vorten, og at en be
sangt Ven veo et.Kys kand tilbringe den anden venerisse Krebs i Halsen; saa 
synes mig at Rod, taget af en i saa hoy Grad besmitrer Person, kan med foye 
mistankes for at have noget venerisst hos sig, ognaar det ved Saar indbringes i 
et andet Legeme, begriber jeg ey at der ssulle blive mindre, mm snarere mere 
stikket til at virke og forplante Sygdommen. De anførte Erfaringer afgi ore 
ey heller Sagen ril fulde, thi for det første anmerkes ey hvor vidt Sygdommen 
var kommen hos de Personer, som Materien blev tagen af, om den var sted
fast, (loca)is) eller almindelig, og sette vi end der sidste, saa ere 4. Personer for 
saa til at gisre en almindelig Slutning af, see vi ey daglig, at af6. ja flere 
Personer, som give sig af med en befanger Skioge, alle kand gaae frie, undta
gen een, som bliver brendt; Hvor artigt var det ey, i fald man vilde flutte, at 
fordi disse Personer knude, uden at have stade deraf, bemcenge sig med saadan 
en Person, derfor var den Venerisse Syge ey smitsom, ikke dessto mindre seer 
jeg ey, at den oven anførte Slukning er meget bedre. Jeg biefalder derfor den 
forsigtige Hr. Buchini, som raader til et fornuftigt Val af Koppe-Materien, 
da tallet af de modsatte Erfaringer er alt for lidet til, at man derved ssulle lade 
sig formaae til ar forsømme een Forsigtighed som koster intet, ogssom ivisse Tib 
fælde km; være af Vigtighed.

§. 40.
Men stulde ey flyde af min Grurrd-Lære, at de naturlige Kopper stedse 

manne vare onde, da de som »ned dem belades, blive alle befængte af den flyg
tige Gift, som svæver i Luft-Kredsen, da nu ikke desto mindre tydelig sees, at 
Kopperne i den eene Omgang ere meget mildere end i den anden, saa synes denne 
Lære fra Grunden afar faae et Stød, som den ikke kan forvinde; Fra denne 
Indvending, som mig st)nes at være den vigtigste kunde jeg redde mig ved at 
paalegge dem, som giøre den, at bevise atal Koppe-Gift, som befænger, er 
af een og samme Natur i og for sig selv; men der giøres ey fornødent at paa- 
(egge dem saa tung en byrde, da Knuden destlden ikke er saa vansselig at løse; 
chi om jeg end tilstaaer, at Giften i sig selv er af een og samme Natur over alt, 
saa maa dm Log virke paa forssiellig Maade, iigejom den finder sig i Sælstab 

Ppp 2 og 
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og Forbindelse med andre Partikler, som enten formeere eller formindske 
dens Skarphed og Virksomhed: Saaledes er det een og den sannne Spiis- 
Glas Konge (Regulus antimonn) som befinder sig iSpiiS-GlaS, iSpiisglas- 
Lever (hepar antimonii) i Brcrk-Viinsteen (Tartarus Emeticus,) i den Mine
ralske Chemes, i Spiisglas-Guld-Svovel, (fuiphur antimonii auratum,) i 
Glasset af Spiisglas, (vitrum antimonii,) i Spiisglas-Smor, (butyrum 
s-timonii) i Nedsiaget Spiisglas, (Mercurius vitæ,) i Dampe Spiisglas, 
(Antimonium diaphoreticum &c.) Men alt delte naglet ere disse Midler 
meere eller mindre hastige og virksomme, eftersom de meere eller mindre med 
andre Deeke ere formildede, saaledes er og Koppe-Giften i Rodder den samme, 
som den der svcever i Luften, men den forste bliver formedelst de fede Partikler 
af en meget mildere Natur end den sidste. Kan nu ikke alt dette med stor Fen-e 
anvendes paa adskillige Koppe-Omgange for ar oplyse Grunden til deres adffil- 
lige Mildhed og Grumhed? Er der ikke mueligr ar Giften i de Syges Legemer 
kan mere formildes i er Aar end i et andet, og kand samme saaledes, naar den 
uddunster af de Syge, og gaaer over i Luft-Kredsen, vare eengang mildere 
end den anden; Men er man ey villig til ar troe det, skal man ey kunde nagte, 
at vores Luft-Kreds, hvori denne Gift omsvaver, er ey alle Tider af een og 
samme Beskaffenhed, og altsaa kan i een Omgangs Tiid Koppe-Giften finde 
Partikler for sig, som kan formilde den meget, i en anden treffe dem, som for
milde dem mindre, og endelig i andre Omgange saadanne Partikler, somgiore 
den i storre eller mindre Grad skarpere end ten ellers er af sig selv. Erfaren
hed er gandffe overeensstemmende med alt dette; thi endffisnt De indpodede Kop« 
per i Almindelighed ere mildere end de naturlige, saa befindes de dog at vare 
strangers i en ond end i en god Koppe-Omgang, da i den sidste, Koppe-Giften, 
som er allererede noget svakket, larteligere gandffe temmes og formildes, end i 
ben forste. Kan ffee at der heraf og kunde forklares, hvorfore Kopperne rase i 
Stsde Tak, og ey stedse befinde sig hos os; thi dersom i Lu sten kan findes Par
tikler, som fficrrpe eller svakke Denne Gift, saa kan maaffeevg findes saadanne, 
som gandffe odelegge Den, og Det kan med Disse Partikler og Koppe-Giften gaae 
ril paa samme Maade, som Det ffeer ved et suurr og Luud-Salr, som gandffe 
omskifte og betage hinanden deres vexelviise Egenskaber, naar de af en Handelse 
komme hinanden i mode,

§. 41-
Omendffiont Koppe-Giften af Roddets feede Materie er indviklet og brm- 

den, saa er der Dog troeligst, at Dette fine Vasen efter HaanDen kan udvikle sig 
os
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og bortdunste; ligesom nu deraf flyder, ak saa stcrrk en uddustning kan'steeH 
alt del smittende kan tabes, og den tilbage blevne Materie saaledes blive ustikket 
til at paafore Kopperne, saa synes vel og deraf at kunde sluttes, at det var be* 
dre til Indpodningen at bruge een giemt end een gandste frist Materie, ogat det 
derfore var umagen værdt ar vide hvor leenge Roddet kunde giemes uden at miste 
sin Kraft for at kunde betiene sig deraf, naar det var allermildest; Men naar 
man derhos beteenker, at den Græste Kone, som indpodede forst til Conftanti- 
nopel, indpodede med Roddet Draabeviis, og anvendte al sin Konst paa at 
bringe det varmt fra den syge til den som ffulde indpodes, og ar de folgende Ind, 
podere snart have indympet med eet, snart nred 2. å 4. Indsnit, nogle med 
längere, andre med kortere Traade, og Hr. Schultz med zde paa eengang, saa 
seer man ar det har Sted her som jeg har erindrer i §. 33. at saa liden en For- 
ffiæl ey kan giore nogen betydelig og merkelig Forandring. Man kan og ey ven
te, at alc Rod stal være lige riig paa Koppe-Sæd, og kan det saaledes vel hende 
sig, at man kan treffe paa giemt Rod, soin efter en lang Uddustning har endnu 
fiere af disse Partikler end et andet Slags, som er gandste fristt, og har endnu 
lidet eller inter uddunster. Der er ligeledes ar formode, at man ikke nogen Tud 
vil komme til at fastscrtte hvor længe Rod i Almindelighed kan glemmes inden der 
taber gandste sin Kraft, thi foruden der ovenanforre er der troligt, ar er Rod 
har en storreSeyhed og stærkere binder og indvikler sinKoppe-Gift end er ander; 
legger man til Dette ar en Koppe-Sogende (Candidatus variolarum) kan være 
langr lækrere ar smitte end en anden, saa seer man, hvoraf det kommer at Erfa
ringerne iere saa ulige, i det nogle have af samme vildet flutre, at giemt Rod ha
ver virket seenere og mildere, andre derimod ingen Forstiæl fundet, nogle have 
holder for at Rod 6. Uger eller 2. Maaneder efter ar dét var kager, havde mister 
sin Krast, og ey kunde tilbringe Kopperne, andre have derimod udstrakt Tiden 
meget længere, saaledes har Hr. Schultz funder de virksom efter 2. Maaneder 
hoS 25. Personer (r), Hr. Pott ved Bartholomæi Hofpital i London efter 8te 
Maaneder (s), Hr. Wasmuth i Trondhiem efter 10. Maaneder (t), ja Hr. 
Kircpatrik (u) har viist prove paa en Indpodning som stede efter al Formodning 
med eu Traad, som ftylede en Maaned i 6. Aars Alder; dette er endnu trolig, 
men hvad stal vi sige om den Læge fra Bengalen, lom forsikrede en engelst Frue, 
hvis Born han indpodede, at han havde hos sig Koppe-Materie tagen ved hans 

Ppp 3 Far-

(r) Schulz pag. 46.
(*) Schu'tz i. cap.
(t) Hans Brev, som anfsres i Anhanget.
(u) Kirckpatric* 1. cit. pag, 312. ad net.
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Farfader eller Olde-Fader? Dog siger Fortelningen ey, at Bornene med sam
me Materie bleve indpodede (v). Deuej visir ac Set er ont ar fastsatte noget vist 
i een Sag som beroer paa saa mange Omstandigheder og er som er Machema- 
tist Werkstykke (Problem a) hvilket ingen kan oploft, eftersom det bestaaer af 
tutter ubestemte Storesser og ubekienvre Forhold. I Uvovelfen er der best at 
folge Kircpairick: Som forkaster de gamle Traade, naar dr under Forvarm, 
xingenere blevne mulne.og mus-groedre (x).

Z. 42»
Da nu Koppe-Sygens lykkelige Udfald fornemmelig og ncesten alleene be

roer paa Egenstaberne af den indbragte Koppe-Sced; men Maaden ar indbringe 
famme paa er forstiallig, saa flyder heraf som en Folge, ar de konstige Kopper 
med er lykkeligt Udfald kan opvekkes ved ar lade enliven Deel enten as Koppe, 
Rodder eller Koppe-Skaagerne indfluges af dem, som man vil tilbringe Kop
perne, ligesom man glor det med andre indvortes Medikamenter. Z hvor ri
melig end denne min Formodning kommer mig for, saa ffulle jeg hverken selv 
ville eller raade andre ril ar fette den i Werk, om jeg ey havde andre Grunde 
derfor, end ar den var en Folge af min Koppe-Lcere. Wed Rhedi Exempler er 
der afgiordr, ar Slange-Gift stader inter, om den end i nok saa stor Mcengde 
indtages; derimod tilbringer den mindste Deel deraf Deden naar den kommer 
t er Saar. Saa «rettelig som nu Ver var, ar forekaste Indpodningen ved Ind, 
ffi«rning disse Exempler; da Koppe>Gift og Slange-Gift ere af adstillig Be- 
staffenhev, og Erfarenhed har viist, ar ven forste med storste lykke stråledes ind
bringes; saa overiiiet er Vet og ar ville med nogle omvende Slutningen og mene, 
ar det stulle vcere af langt farligere Folge ar tilbringe Koppe-Gist ved Jndstug- 
ning end ved Zndsticerning. Saa meget er vist, at der ey mangler ospaaLxem- 
pler af dem, som paa denne Maade have indfluget Koppe-Materien; stråledes 
har en Venetian^ Kiobmands Son 9. Aar gammel, med stoer Graavighev 
uden Skade adr een Deel Koppe-Skaager (y), og af de zde Fortegnelser, som 
P. Entrecolles anforer paa 'Chinefernes Indpodnings Maade, larer Ven eene 
vs, at anden Dagen ester, ar Kopperne ved Rasen ere invsaatte, maa den for
ventende Syge tage r. eller 3. Koppe-Skagger i en Drik af et Middel, som kal

des
(v) Kircpatrick p. 2lZ. in nota.

(x) ibidem.

(y) AéU Erudit. Menf, Jui&ii Anno 1700. 
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des Chinn®» (z). Dersom dette ey beviser at Kopperne ved Jndstugning.med 
Fordeel kan indpodes, faa gotgior det i det mindste at den som vil forsoge denne 
Maade, vover ikke meget (a-). Hr. Profeflbr Berger, som jeg aabnede disse 
mine Tanker og Formodninger for, gav mig ved den Leyligped en Underretning, 
som er ligesaa betydelig som nye og arrig, i fald den er rigtig, hvorom jeg haver 
ingen Aarsag ak tvivle, han siger, at den Maade, at indgive Kopperne som et 
ander Medicament, er, eller haver varet r Brug blandt nogle Bonder i Egnen 
ved Thorbeck 2. Mile her fra Byen, hvilke paastaae at skasse deres Born 
gode Kopper ved at indgive dem z.Koppe-Skaagger i varmt Øl, fom de kiobe 
ftlv for i. Skilling af en som har Kopperne (!>). Befinder sig- Sagen stråle- 
des, troer jeg at min Grund-Lcere faa er et stort Beviis for sig, den medcinske Hi
storie faaer en nye Maade at indpode paa, og Lagerne, fom have jluttet at Faren 
ide naturlige Kopper kommer deraf, at de indbringes ved de forste Weye, faa 
m ubedragelig Prove paa deres Satzes Urigtighed.,

§. 43*

Omendssiont jeg i denne min Afhandling haver taft om adstillige Jndpov- 
Kings Waader, faa er det ey ffeet for at fette Jndfnitningen tilbage, men allene 
for ar vise, at den ey kan vare Hoved - Aarsag til Kuren, thi som en Indpod
nings Maade har den faa store Fordeele, at jeg fordrager den for alle andre 
Maader at indpode paa, thi jeg troer at Den 1) vissere og sikrere tilbringer Syg, 
dommen end de andre. Vade affnitte Kanaler stärkere og-lattere indfobeKoppe- 
Materien font De berøre, dernast 2) ved det at Koppe-Materien virker iSaarek 
og der frenchringer en Betandelse, mister den een Deel af sin Krast, og har 

saale«
(z) Lettres edi£ & curieufes XX. Receuilp.334. dersom kuns den Esterretning'er tilforladelig!, 

(,) Hr. Haen anfsrer ester Hr. Matty i sit Brev til Hr. Trattes en ung Dreng, som var 
indpodet sorgieves tillige med en ung Jomfrue, som fik Kopperne; samme Dreng ind- 
flugede i Fortvivlelse hendes affaldende Koppe-Skaager, og fif derefter naesten dødelige 
Kopper; Jeg svarer: Gaubii Syge blev paa den brugelige Maade indpodet, og fik 
ligesaa farlige Kopper, bermrst-er det lige saa rimeligt, at denne fik Kopperne ved den natur
lige Smitte, som ved sin forvovne Jndsiugning, da han omgikkes med den syge Jom- 
stue under Kopperne:

(b) Mester Hanfes Kone , som har fortaalt Profef. Berger dette , er i Mitter bod og Man
den er denne Gag ubekiendt, jeg burde altsaa der i Egnen udforsket Tingens Rigtighed, 
men min Kones Svaghed har forhindret det. Hr. Etatj-R'aad de Ltixdorph har lovet 
mig derom nsye at foresporae sig, jeg stal og ikke selv mangle at giøre mig all Umage før 
at faae ben nødvendige Oplysning, og da nreddeele Salstabet samme i den nefikommendr 
Deel af dets Skrifter.
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saaledes mindre tilovers at giøre Fortred med indvortes, og for det z) er det 
rimeligt at ved dette Udflvd formindffes een Deel af Koppe-Materien, mm 
Koppe-Sygen ftaaer paa, og naar disse Saar flyde fænge efter at Kopperne ere 
torrede, kan de udrenfe en ond Materie, og derved afvende eller formilde de 
Saar og Bylder, som ofte efter Koppernes Overgang have foraarsager den 
Syge lige faa stor Smerte, som hans Læge, Umage og Besværing.

§. 44-
Skulde videre Erfaringer og noyagtigere Prover og Undersogninger t 

Fremtiden bekræfte ar Indpodningens væsentlige Fordeel bestaaer deri, at den 
smittede Materie er formildet, saaledes som jeg i det foregaaende har stræbt at 
vise, faa faaer Lægekonften ved denne min Grundlære en betydeligere Tilvext, 
end man ffulde indbilde sig. Denne Videnffab har hidindtil enten allene be- 
moyet sig med at helbrede Sygdommene, naar de have begyndt at yttre sig i 
Legemet, eller og arbeydet paa at udrydde den beqvemgiorende Aarsag, forend 
den blev i Stand til at udrue Sygdommen; men hvad den paaførende angaaer, 
da har Konsten i de allerfleste Tilfælde havk lidet over samme at sige, og i De 
smitsomme Syger, hvor der laae meest Magt paa al temme dem, aldeles in, 
t?t. E» blot Hændelse, et lykkeligt Indfald af et vildt og ulærdt Folk, har 
udvidet Konstens Grændser, og underkastet et flygtigt smittende Væsen Lægers 
nes Herredom; hvo ffulde vel dromt om, at saadant et Væsen, som frit soever i 
Luften, og ved at befænge, dræber faa mange Mennesker, ffulde saaledes ladet 
sig temme og behandle, at Lægerne kan bære Det i deres Lomme, og efter Be
hag frembringe hos hvem de ville een for Den meeste Bid uskyldig og mild Syg
dom, som for Eftertiden gior dem sikrefor al videre Anfald? Som saadan 
en Begivenhed fortiener at sætte en nye Tids-Punct i Læge Krøniken, faa erdet 
Lægernes Omsorg og Umage værdigt, at de søge paa saa god en Grund at op- 
føre en (terre og vidtløftigere Bygning; og et det da at formode, at, fom de ha
ve underkastet sig Koppe-Smitten, vil de med Tiden og komme efter at temme 
og svekke andre Smitter, og derved udvide Konstens Grendser, ftelsren Mæng
de af deres Medborgere, og ffaffe sig selv et udødeligt Navn.

§. 45.

Glor man. en Sammenligning imellem min Indpodnings Lære og De an
dre, som ere i Anseelse, vil man finde, at disse trykkes af mangfoldige Van- 
ffeligheder, og have betydelige Erfaringer imod sig; min DerimoD er ganosse frie 

soe
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for samme, Vil man f. E. forklare Indpodningen ved Forberedelsen Hg Val« 
let, saa forekastes vs Exempler i loode Tal, som ere med Lykke indpodede uden 
al Forberedelse og Val. Vender man sig derimod med de fleste til Rodders Ud, 
flydelse, saa kommer en Svcerm af Ehinefer og Tarrarer, hvilke og ville have 
sin Deel i Indpodningen, omendffionr de ingen have i Jndfficrrelsen, foruden 
dem adssiilige Europäer, som ere ved Jndgniening uden Snit og Saar indpo
dede, og paasraae imidlertid , at der er gaaerdem lige saa velsom de andre. 
Holder man for, at Indpodningens Fordele bestaae deri, at den forrettes paa 
Udlemmerne langt fra Hiernen og de inderste Deele, saa ar Smitten ey strap 
kan virke paa dem, eller paa de Seener, som umiddelbar springe ud af Hier
nen, saa stsde Chinesernes og den GrcrffeKones Lcrgemaade og denneMeening 
over Ende. Disse og andre saadanne Omstændigheder ere derfore tilfældige, og 
hsre for den Aarsags Skyld ey ril Versener af Indpodningen: men langr ander» 
ledes er del beffassenr med Rodder, hvo har vel faaer de sonstige Kopper uden 
ved Hielp af Rodder? Heri ligger da Hoved-Sagen, og derfore bor man for
nemmelig heri efter Reglerne af Fornuft-Larm soge Grunden til Indpodningen. 
Envch'g bor de, som ere af andre Tanker, ikke med min Leere verre saa mis- 
fornoyede, al de jo kan antage Roddets Bessaffenhed, som en Med-Aarsag i 
Det mindste til de sonstige Koppers Mildhed; thi hvo veed ey, ar jo flere Krerf- 
ter der foreenes ril ar udove en Virkning,- desto sterrkere maa og deres Magt 
verre? Da nu en Sygdom bliver helbredet, naardens ncrrmeste Aarsag heeves; 
og den beqvemgiorende Aarsag formildes og Herves ved Valler, Forberedelsen 
og Saarenes Flod; den paaforende derimod sverkkes ved Rodder, hvori den er 
indsvobr, saa mener jeg, der er klart, at Sygdommen snareremaa overvindes, 
naar begge disse Aarsager anfegres, end naar den beqvemgiorende allene ffulle 
bestrides, og det saa meget mere, som den paaforende Aarsag er den, som spil« 
ler Hoved-Rullen i denne Sygdom. §. 35.

§. 46.
Da jeg nu saaledeS har fuldender mit Forehavende, som var at afhandle 

Indpodningens Theorie, for saavidt jeg deri afviger fra de amagne Meninger, 
vil jeg forbigaae alt hvad, som andre have lcerr ar behoves til ar flette denne Lcr
gemaade i Ovelse, og i den Post henvise ril de Skribenters, som derom udforli« 
gen have handlet, eftersom min Afhandling ellers vilde overskride de vedborlige 
Grandser; dog vil jeg, forend jeg flutter, give ril Eftertidens Oplysning en 
kort Historie over Indpodningens Begyndelse og Fremgang i disse to Riger, og 
derhos foye nogle Breve og Hoved-Beviser denne Sag angaaende, paa der ae
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saadanne Eft rmaler ved Tidens Langde ey stak gandffe forkomme, og vores 
Tider ikke derfor af de folgende med rekte bessyldes for Efterladenhed i ar omeg
ne saa markvcrrdig en Begivenhed, Hendes Naade, Baroneffe de BERN- 
STORPH, som glimret af adstillige hope Egenssaber, vil i den Nordiste Hi
storie blive udødelig, fom den der har giort mere end Madame Montagne (c), 
i det hun med sit eget hove Exempel har foregaaet 2de Rigers Indbyggere, og 
derved varet Aarsag i, at mange Borgeres Liv ere allerede blevne reddede, og 
fiere kunde varet frelste, om de vilde have fulgt saa overlagt og saa overbevisen
de et Erempel: Hendes ZEgte-Hen'e, Hans Excellence Hr. Geheime-Raad og 
Baron de BERNSTORPH, lod fra London hidksmme Dr. Argent, hvilken 
tilligemed Hr- Llv-Meclicus de Berger i Overværelse af Hr. Hof-Odrurgus 
Woblert foretog Indpodningen i Augusti Manned 1754; dette lykkelige Exem- 
pel drog flere efter jig, og i Aaret 175;, bleve nogle Foraldre deraf bevagede, 
at lade deres Born indpodeved Hr. gi^Medicus de Berger og Hr. Hof-Liai- 
rurgns Wohlert, som begge i Dannemark have giort sig meget sortiente af Ind« 
podningen; ved deres Forestilling lod og hans Majestät, vores Allernaadigstr 
Konge sig i Esteraaret bevage ril at stifte rde Huse ril Indpodningens Nyrce, 
hvoraf det eene rog imod 6 Born, mens de bleve forbereedre og indpodede, og 
det andet mod der samme Tal fra Sygdommens Begyndelse indtil dens fuld
komne Overgang. Ved disse Indpodnings Huse var Hr. Hof-Llürui-guZ 
Wholert) tillige med mig (dj, og da jeg Aar 1756. reyste uden Lands, kom 
Hr. Dr. Bertram i mit Sted, og forblev derved indtil han dode. Her overstod 
50 Born meget lykkelig sygdommen, nogle faa undtagne, som ey bleve af 
Koppe-Materien befangede, formodentlig eftersom de tilforn enten havde havt 
Sygdommen, eller ey vare beqvemme til at faae den. Man forfogte og ar ind
pode dem 2den Gang, som tilforn havde overstaaet Kopperne efter en foregaaen- 
de Indpodning; men befandt, ar Sygdommen over samme havde ingen Magr. 
Denne priselige og Landfaderlige Anstalt fandt store Vanskeligheder; man havde 
stor Msye med Lofter og smaa Foråringer ak overtale fattige Folk til at afgive 
deres Born, og maatte saaledes belønne dem oven i Kiober for den betydelige 
Tieneste man gjorde dem i at frelse deres Afkom. Nogle faa lode sig imidlertid 

af

fe) Det var hende som indbragte Indpodningen i Engelland ved forst at kode sine Dorn 
indpode. Madame de bernstorph har indfort den her i Dannemark ved at lade 
sig selv forst indpode.

(d) Hr, £it),Medkus de Berger havde med Bestyrelsen saavcl i Henseende til Forstcgniii- 
gen som Kuren at bestille; men da hans Embede ey tillod ham selv at forrette det 
sidste, overdrog han det til andre.
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af cevlere Bevcrgnings Grunde overtale til al betjene sig af denne nyttige An
stalt, iblant hvilke jeg erindrer Sal. Hr. Justihraad og JnspecteurlKrakcii So
roe, Hr. Profeffor Rofenftand , Hr. Profeffor Bafledow og Hr. Jæger i 
Wallensbeck. Ved det nu Taller alt mere og mere i Indpodnings Huset for- 
mindffedes, og tilsidst ingen mere meldede sig, lod Hs. Majeft. Ao. 1760. denne 
Anstalt indgaae; ester at Folk forst i Forveyen adffillige Gange og tilsidst eftertryk
kelig ved den afHr.LivMedieo de Berger forfattede Bekiendtgiorelse, som under 
L.ic?B. stal anfores, vare blevneindbudne og advarede omHs.Majesterts Allernaa- 
digste Hensigt, Suste og Villie. Alle de, som imidlertid i Indpodnings Hu
sene havde faaet Kopperne, overstod dem lykkelig, og Hr. Justihraad Kraftes 
Son var den eeneste, som dode, dog var hans Dods Aarsag saa tydelig, at in
gen kunde fore den paa Indpodningens Regning; eftersom han under Kopper
ne tilligemed 4re andre blev angrebet af onKiig-Hoste, som her i Byen var en 
Omgangs Syge, og bvrcrykte adffillige Born, hvoraf han var saa ulykkelig, 
at han kom til at formere Tallet 6. Uger efter ar Kopperne vare overstandne, 
da de andre 4re alle bleve reddede (e)* Imidlertid bleve i Byen indtil Aaret 
1760. adffillige indpodede ved Hr. Vi^Medicus de Berger og Hr. HosiLkirur- 
gus Wohlert med onffelig Fremgang; foruden de forste 28. i Indpodnings 
Husene, som vare Hr. Wobleres og mine fælleds Patienter, indpodede jeg alle
ne i Slutningen af Aarer 1756. og i v?. fire, hvoraf den jceldste var Jomfrue 
Arendtz, omtrent 35. Aar, hvis Saar bolnede lidet; og hvis Udstag vare 
saa faa, smaa og torre, ar jeg regner hende iblant; de Koppe Syge af er tvivl
somt Udflag. Hr. Dr. Jenfenius indpodede og imidlertid lykkelige« nogle, deels 
af de storste Familiers, deels andre fornemme Folkes Born , iblant de forste 
af disse var den unge Greve Julianus de Moltke, som en 6 Uger efter, ar Ind
podningen var forbi, blev angreber oa bortrykker af en forffrcrkkelig gicengse 
SkarlagensiFeber, som den zdie eller 4de Dag dreebte deallersteste af dem, som 
den angreb, og kan dette Tab saa meget desto mindre strives paa Indpodnin
gens Regning, som den indpodende Lage forst havde den, og med stor Nod 
flap derfra, hvilket den af ham herefter anforre Beretning udviser (f), Aar 1754, 

Qqq 2 for

se) Denne Efterretning er tilforladelig, siden jeg har optegnet den Ord for Ord ester en 
mundtlig Forteelmng fra Hr. Hos-cllrurZus wohlert, som paa den Tiid betiente 
Indpodnings-Huset; og kan enhver pch samme troemrdige Mand forsikres om Tin
gens Rigtighed.

(f) See Lit, c. i Anhanget.
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fsrend nogm her i Lander havde begyndt at indpode, havde den beromteHr.Ea- 

• britius, da Phyficus i Staden og Amret Tendern, men nu Hofpitals'Medi- 
cus her i Byen, indpoder begge fine Sonner, og givet Anledning og Forffnfr, 
hvorefter adffillige i de omliggende Holsteenffe Stader bleve indpodede (g). Og 
paa samme Tud, som Indpodningen gik lykkelig frem her i Byen, indpodede en 
Medicinæ Studiofus, navnlig: Georg Wilhelm Barfoed, i Jylland med stor 
Lykke; den af ham givne Fortegning, som af et Brev til Hans Excellence, 
Hr. Greve og Ober-HoflMarchal af MOLTKE er uddraget og herefter stal an, 
fores (h), beretter, at han havde, da det var strevet, indpodet 102, men ef
ter den Tid maa han have havt flere Patienter, siden Hr. Liv-Medicus de Ber
ger anfsrer i er Brev til Hr. Condamine (i), at han havde indpodet over 
200, han bliver faaleves den af de Danffe Indpoders, som kan opvise de fleste. 
Hr. Wasmuth, Chirurgus i Tronhjem i Norge, indpodede samme Tid i Byen 
og Egnen deromkring en heel Deel, hvis bestemte Tal ey af ham anforrs, men 
af Hr. Liv-Mcdicus de Berger, som derom siden narmere er underretter, an» 
gives for 80, hans Patienter ere af den farligste Alder, nemlig fra z til 4Aar, 
og befinder sig 2 af samme Dode, en paa 4 og den anden paa halvandet Aar, 
fom begge dode, da Naturen var i fard med Udbrydelsen under Slag og kramp
agtige Bevagelser, og derfore bliver og uden nogen Befmykning af mig anforte 
paa Indpodningens Regning, som de 2 seneste i disse Riger, saavidt man veed; 
herom kan lases hans Brev til Sl. Hr. Cryger, som i Anhanget folget Lir. G. 
Aaret 1760. var det betydeligste, og vil stedse blive der navnknndigste for ben 
Danffe Indpodning, siden HansKongel. Majestar, vores Allernaadigste Kon
ge, gav der Danffe Folk en overbevisende Prove, at han ikke tilffyndede sine 
kiare Undersaatter til anden Lagemaade end den, om hvis Ppperlighed og For, 
lun Han selv fuldkommeligen var overbeviist, da Han lod Rigernes Haab, 
Hans Hoyrelffre Hr. Son, vores Dyrebareste Kron-Printz C HR1ST1AN, 
den i o Junii indpode i sit 12 Aar, samme Indpodning blev af zde beromte La, 
ger, Hr. £ro«Medicus de Berger, Hr. Hof-Chirurgus Wohlert og Hr. Dr. 
Jenfenius forrettet, og gik saa lykkelig af (k), at man ffulde troet, at saa stort 
er Exempel vilde giort denne Lagemaade gandDalmindelig; men @rei> Julia
ni de MOLTKE, og den lille Krslts Dod/ i hvor uffyidlg end Indpodningen 

var

(g) See Lit. D. i Anhanget.
(h) Ser Lit. E. i Anhanget.
(i) Ser Lit. F. i Anhanget.
k) See Lit. H. i Anhanget.
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var i samme, bleve dog af dens Fjender brugte til at berygte den med, og en 
sardeles ulykkelig Handelse, hvori dog Indpodningen lige saa lider som i de an
dre havde Deel, gav denne Kuur paa samme Tud, da den syntes meest at kri- 
umphere, et Stod, som fast gandffe stansede den, det var en ung Enke, som i 
samme Aar blev indpodet, og under Indpodningen blev Maniaca , hvvrudi 
Sinds Bevægelser og en alt for flittig Natte-Studering og Grublen underFor' 
beredelsen var Aarsag, da Kopperne i sig selv fuldforte imidlertid onsselig deres 
sædvanlige Lob; herom kan videre eftersees Hr. Liv-Medici de Bergers hosfoye- 
de Beretning (1). Til 1760. regner Hr. de Berger med Indpodnings-Husets 
Patienter i alt i Kiobenhavn omtrent izo. atvare indpodede, og fra den Did af 
til nu ro, saa at efter hans, Hr. Wobleres og min Regning i Kiobenhavn omtrent 
170 skal vcere til nu indpodede, iblanr disse ere Hr. Liv-Medici zde Born, hvor
af den yngste var 2 Aar, som i Angusti Manned i forrige Aar lykkelig ere ind
podede. Det har saaledes i afvigte og indeværende Aar begyndt igien at tegne 
heel vel med Indpodningen, da adskillige, endog af de fornemste have grebet til 
dette Middel for at satte deres tilvoxende Familie i Sikkerhed for denne farlige 
Sygdom. Gid ikke mange andre ved en bedrovelig Erfaring alt for silde maa 
komme ril at beklage, at de ey have fulgt saa fornuftige Veyviferel 

ø) See Lit, I. i Anhanget.

. M

Qqqz Lit.
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Lit. A.
Register

Paa

De Bern, som ere inoculerede i det Kongelige Inoculations Huns 
udi Kwbenhavn fra den 9de Augufti 175). til det 

ophorde i Efteraaret 1760.

Lit. B.

Navne[Num,I Alder || Navne |Num.| Alder

Johan Olfen i. iz.Aar Friderich Chriftian Hiort 26. 6. Aar,
Marie 2» 9. Aar Anna Friderica 27. 4. Aar
Johan Rasmufen 3. 6. Aar Friderich Chriftian Slow 28. 6. Aar
Martha Rasmus Dgtttt 4. 7. Aar, i Lotte -J 29. 8- Aar
Johanne Vendel 5. 7. Aar Chriftiane Clausbergs 30. 7. Aar
Bodild 6. iv.Aar Djderiche j 3r. 5. Aar
Beathe Suhm 7- 7. Aar j Henrich Bafedow 32. 7^,Aak
Georg Elias Jacobi 8. 6. Aar Helene Salicat 33- zi.Aar
Friderich Vilhelm Schulz Si 7. Aar j Peder X 34' S-Aar
Shrifte*^ Schultz lo. 5. Aar

‘ , 1 Kolenitana
Philip/ 35- 3. Aar

Marie ) il. -- 2. Aar Stine Marie AdelhoS* 36. iQ.Aar
Marie Mifter 12. a 6. Aar AdamX „ r 37- 6. Aar
Anne Sophie Trindis IS- 7. Aar

Frids ) '•
38. 4. Aar

Johanne Jæger 14. 9. Aar Lene Hofmans 39. 6. Aar
Chriftian Jæger IS- 7. Aar Friderich Holft 40. 6. Aar
Elfe Cathrine Jæger 16. 6. Aar Ifaach ] 41. 7. Aar
Hans Jæger i?» 5. Aar '1 Franchon Martin 42. 5. Aar
Johan FriderihX 18- 9. Aar i Sufanne J 43. 3§.Aar
Grete Salicat ) 19. 5. Aar 1 Chriftian X . , 44. 6. Aar
Dorthe Catharine 20. 8- Aar 1

J Lange
Johan Jörgen/ 45. ' 5. Aar

Iver Dal 21, i2.Aar Niels Madfen Hall 46. . iv.Aar
Frans Chriftian 22. 4- Aar Maren 47. ! 6. Aar
Svend Lauritz 2Z. ri Aar Jacob 48* 4- Aar
Grete Charlotte 24. 4. Aar ChriftianX - , 49. 9- Aar
Birgitte Charlotte Dahl 25. 9. Aar Auto ) 50. 5. Aar
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Lit. B.
.Sidste Indbydelse fta Indpodnings-Huses,

forfattet af

Hk. gityMedico de Berger,

t
s ist dem Publico schon auf verschiedene Weise bekannt gemacht worden/ 

daß Ihrs Königl. Majestät, Ihre beständige Sorgfalt und Wachsam
keit für das Wohl dero Unterthanen, auch durch eine vor 4. Jahren 

gestiftete Anstalt, wodurch vermöge der inoculation der Blattern so vieler Km, 
der Leben erhalten werden kann, besonders geäufert haben. Es ist aber zu be
klagen, daßsich bisher so wenige gesunden welche diese Wohlthat erkannt, und 
sich dieses heilsame Mittels zu Erhaltung Ihrer Kinder bedienet haben. Man 
entstehet sich fast es zu sagen, daß in dem ganhen Zeitlauf von 4. Jahren nur 
onhgefehr so. Kinder, unter denen nach der größte Theil vom Lande herein ge- 
sthiket worden, in das inoculations Hans ausgenommen worden. Alle diM 
Kinder haben die Blattern auf die glücklichste Art bekommen, und ist keines 
Davon gestorben. Man hätte gegkaubet, daß zu dieser Zeit, da die natürliche 
Blattern in wenig Monathen an die 800. Kinder Hinweggeraffet haben, sich 
Eltern finden würden', welche ihre Kinder vor der täglig über sie schwebende Ge
fahr durch? das so augenscheinlich heilsame Mittel der Einpftopsung bewah
ren, und dadurch Sr. Königl. Majestät so vielen Unterthanen erhalten wür
den. Allein man Hat leider das Gegentheil erfahren und bemerket daß die 
Vvrmtheile gegen die Inoculation eher zu als abgenommen haben. ' Es 
wird daher dem Publico auf hohen Befehl diese Königs. Gnade hiedurch noch 
einmahl und zwar zum letzten mahle angetragen mit dem Beyfugen, daß, wenn 
zwischen hier und Michaelis 1760. sich nicht mehrere Eltern finden, die ihre 
Kinder nach dem Inoculations Hause senden, man genothiget seyn werde dem 
Publio diese heilsame Anstalt, als eine von ihm unerkannte Wolthat völlig ztk 
entziehen und dieselbe ganhlich eingehen zu lassen.

Diejenige welche sich dieser Anstalt bedienen wollen addrefliren sich an Mr. 
Krufe wohnhaft in der Regen-Straffe.

Lit. 0.
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Lit. C.
Fortegnelse paa dem,

fom

Do&or Jensenius har indpodet,
Kopperne fra 1756. til midt.i 1764.

jeg har havt den Naade vg Lykke ak have Deel i hans Kongelige Hsy,
1 beds Kron-Prinh Chriftians Indpodning tillige med 8io-, Medico von 

Berger og JpoføChiurgus Woblere; saa er dette Exempel for Inoeu- 
lationens Historie og for mig selv alt for vigtig, ar jeg jo samme her maa anfsre. 
Der Antal Personer, som jeg t forommældte Aar har formtet Inoculationen 
paa, beiober sig omtrænt til 140, hvoraf jeg alleene her vil angive Dem, som 
enten ere af de fornemmeste hoye eller dog bekiendte Familier i Kisbenhavn. 
Baron og Kammer Junker Rofencrantz i 22de Aar. Frue Etats * Raadinde 
Seherwiin ligeledes over 22. Aar.

Af den Hsy Grevelige MoltkiiTe Familie kom d. ip.O&obris 1759, i mit 
Huus Contefle Lovife Mokke, Greve George Mokke, og Greve Julianus 
Mokke for at blive indpodede. De tvende forste bekomme imod Slutningen af 
Præparations ^iiben de naturlige Kopper let og onsselig, saa atiden konstige 
Indpodning hos Dem ikke gik for sig; men Grev Julianus Mokke blev ino
culem d. ii. Novembris, da d. 17. Ejusdem om Morgenen Kopperne frem
kom 40. i Tallet, og samme vare d. 2;. Ejusdem faldne eller fadt i Skorper: 
Saa vel under Kopperne som efter dem befandt han sig overmaade vel, og af 
Kræfter vg Anseende snart.bedre end tilforn, da incifionen paa den eene Arm 
lukte sig d. 22. Decembris; men den anden blev endnu lidet ved at fuppurere. 
Imidlertid begyndte i December Maaned en usædvanlig farlig Epidemie af 
Skarlagens Feber, som næsten hos alle, som deraf bleve angrebne, var dode- 
lig den zdie eller 4de Dag, saa at ikke Sygdommens Hæftighed lod Konsten 
eller naturlige Midler Tid til at ove sine Kræfter. I samme Svaghed forfaldt 
jeg jenfenius d. 18. Decembris, og undgik næsten imod ald menneffelig For« 
modning Doven den zdie Dag, da jeg noget nær agonizerede. d. i|ie Januari j 
forfaldt bemældte Greve, som endnu var i mit Huus, i famme Svaghed, da 

strap
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strap den anden Dag Scarlatina punéticulata f om frem paa Huden, hvoraf 
Han den 4de DagS Morgen dsde, uden at Inoculationen eller Folger af den L 
mindste Maade kan bessyldeS, Hvilket Vidnesbyrd.den strengeste Sandfærdig- 
hed selv paalegger mig.

Grev Ahlefeldt den yngre, som da var i 14de Aar, en Son af hansHoy 
Grevelige Exellence General Gouverneuren over Kiobenhavn. Denne Ino
culation var tilfælles med Hr. Wohlert. Comteffe Wedel og Greve Wedel, 
Froken Hielmftierne, Froken Pon toppi dan, en Datter af Hr. Procantzler 
vg Biskop Pontoppidan. Lieutenant Koeller, en Son af Kammerherre 
og Sous Gouverneuren hos Peindserne af Hessen Gaffel, Trende Dorlre af 
Juttitr-Raad og Banque-Direéteur Falck, hvoraf .de tvende vare Tvillinger i 
9de Aar. Trende Bom af den Franffe Reformerte Præst i Kiobenhavn Hr. 
Eiraud., En Son af Hr. Romer, Da den anden under Præparationen fik de 
naturlige Kopper. En Daner af Hr. Reichardt, da den anden, imedens 
hun blev præpareret, stk Dem naturlige». Tvende Born af den Kongelige 
Handels Infpe&eur over ZislanD Hr. Haagen. Zorn frue Drevitz i 14de 
A ar, som imod Principia blev inoculem Oa molimina menftruorum maantt)# 
lig yitrede sig; men efter hendes og Forældres indstændigste Anmodning: Jmid- 
lertid gik alring vel. Zomfrue Kolmer, som efter eegen vg Venners Perfva- 
fion troedes ikke at have havt Kopper; men blev sve gange inoculem uden 
Effeét De ovrige have været Born Deels froProvintzerne, Deels af Bor« 
gerstanden, deels af Opfostrings Huser, hvor Den hope Direktion har tilladt 
nrig som Stiftelsens Medico fuldkommen Frihed til Inoculationen.

C. JENSENIUS.

Lit. D.
Hr. D06L Fabricii beretning

om sin
og den Holsttenffe Indpodning.

m Jun. 1754. habe ich meinen beiden Söhnen durch mit veficatoriis ge 
machte Wunden an den Waden die Blattern eingepfropfet, diese Me- 
khode war mein eigener Einfall, ob ich gleich An. 1759. in Öen Gotting. 

Gelehrten Anzeigen gelesen, daß Tronchin gleiche Methode unter andern bey 
Rrr de«
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Len Kindern des Hertzogs von Orleans gebraucht habe. Die verwitwet 
Canheley-Rathin Boediker in Apenrade ^at An, 1759. nach meiner Vor
schrift nach gleicher Methode 6. von ihren eignen Kinder selbst inoculiret, und 
besorget, ohne daß sie von einem medico oder chirurgo gesehen worden sind, 
und zwar mit dem besten Erfolg. Obngefehr zu gleicher Zeit hat des Paftoris 
Neve Sohn, ein Studiofus Theologiae, auf der unter Töndern liegenden 
Insul Römoe 40. oder f.o. Kinder, so viel ich weis, mit glücklichem Effeft 
inoculivet

FABRICIUS;

Folgende efter Deres Hoy. Srcevelige Excellence, Hr. Geheime'. 
Miad og Ober - Hof-Marschall MOLTKES Ordre ved Velcedlo 

Hr. Forvalter Laulund over Baroniet Lindenburg til migj 
indstillede Sporsmaal, deels angaaende mtgselv, deelö 

angaaende de heri Egnen ved mig inocuierte Born.

t /^vem jeg er? Da envssiont min Person ey sortiente at r?marqueres»
1 saa maa mi'n Undseelse dog adlyde Deres Hsp-Grcevelige Excellences 

Hsyr Ordre og kortelig derfor malde: At min Fader er Capitain 
Barfoed, af den bekiendte Amiral Barfoeds Familie, min Fader avancerte til 
den Station t Kong FRIDERICH den IV. Bid, og formedelst, sin conduite 
ved Kiobenhavns Ildebrand, hvor hand var er Middel ak standse. Ilden ved sin 
Gaard i Gottes Gaden, hvor jeg er fod> giorde sig Kongens Naade meriterec. 
Jeg har fra 1746. di 1749, absolveret alle mine- examina theologica & phi- 
lolophica ved Kiobenhavns Univerfiræt, da jeg det folgende Aar 1750. fik 
den af mig lange forsnsite Leylighed at reyse Udenlands ; Mine Wilkaar tillod 
mig ey at reyse längere end til de Tvdske Uhiveficætir, hvor jeg i 4. Aar har 
holdet mig op, den meefte Bid i Halle og Wittenberg.,; tildeelS og i Leipzig.
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og Jena, der lagde jeg mig strap efter Mathefin og alke til Phyficam og ftudi- 
um naturæ henhorende Videnstaber, fandt og saadan Lyst og Behag deri, at 
jeg besluttede bestandig at applicere mig hertil, og for ar kunde Desbedre i frem
tiden finde mit Soutien, ftuderte medicinen og chemien, havde ogsåa tcenkt 
at promovere heri, men en hastig Leylighed voldt, at jeg maatte foretage en 
Reyse Hiem til mine Foraldre 1754. i Tanke strap ar begive mig til Tydstland 
igien, hvor jeg efterlod det meeste af mine Sager. Jeg var kortelig Hiemme 
hos min gamle Fader, og paa min Retour ril Tydffland igien befogte ^r. Woldike 
|>er i Gunderup, deels som min gamle bekiendre Ven, som jeg nogen Did har reyst 
og Ruderet sammen med, deels og for efter Forlangende at samle af dette Lands 
naturalier, som jeg var i stand til at kunde overkomme, og hvoraf endeel vgsaa 
-er bortsendt til mine udenlandste Præceptores. I den Did jeg opholdt mig her, 
blev jeg, som een der ved nogle Kurer var bleven meer bekiendt end jeg havde 
vencec, confideret ide her graiTerenöe Borne-Kopper, og siden efter fornuftig 
forestilling om Borne-Koppernes inoculation og deus lykkelige Fremgang i 
Engelland, America, Sweitz, Kiöbenhavn og andre Stader fik Leylighed at 
Forrette Denne Kmir og Operation paa mange, hvorved jeg, stisnt med For- 
noyelfe blev hindret 1756. i min Reyse, siden en Familie loste den anden af med 
at faae deres Born inoculem. A dette Aar var allsaa min Tanke ar reyse ud 
igien, men Krigen, som Har giorc Onikostningerne saa store for en Reyfende, 
og andre Ting, har hindret mig i dec Hidindtil, som jeg dog med Guds Hielp 
haaber snart ar kunde setle i Werk.

li. Hvor mange Personer jeg har oculeret? Da veed jeg ey tilfulde^ 
hvor mange der er, siden adstillige gamle Folk, hvoriblanr jcg selv er, fom tvivl« 
lede, ar de Havde havt Kopperne, har, for ar forsikre sig herom, ladet sig ino- 
culere, men ey faaer Kopperne, men gemeenlig kun erfarer en Art afen hidsig 
Feber, som har begyndt Ven 8. og endt sig den 9de Dag uden nogen Udflag eller 
videreFolge, ellers er deres Tal ohngefchr imellem 20*30. Men de som jeg 
har oculeret og virkelig faaer Kopperne, fnarr alle til den bestemte 8de eller 9de 
Dag efter inoculationen, (undtagen 5 -6. Stykker som forst har faaer dem 
den 14.be, 20de, 30te Dag efter inoculatione«, det samme jeg læfer og st a ar 
være palTereLOen berommelige Kirckpatrik i Engelland) ere folgende, som jeg 
underdanigst for at forvisse Sandheden vil opregne med Stæderne og Byerne, 
hvor de ere at finde: nemlig her i Gunderup 12, Oppelftrup 6, Lundbye 4, 
Haels paa Baroniet Lindenborg 9, Flamflæd 3, Fielrad 1, Neufling 3, 
Geftrup 5, Guddamlund 6, Guddum 2, Mou 8, Hoftemarch 2, Hals 
Ladegaard 2, Lunderager Præstegaard 3, Sidevej, Jerslef6, Kokedal 2, 
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Oels 4, Taaftrup r, Toberup i, Döftrup 3, Seeglpod 8, Aalburg i, 
Sa’turn y. alle disse ere blevne inoculereDe i Five fra d. ay. Febr. 1756. til i 
Aar d. 2s. Jaguar. 1757. altsaa i u.Maaneder, da jeg snart i alle Maaneder 
har forretter operadonen, de oculerede har varet fra er halv Aar til 36. Aar 
gammel og iblanr dem Hr. Biflsp Broderfens Datter paa iz. Aar, Frue 
Majorinde Buchwalds 4. Bpm, Velbr. Hr. Braes til Kokedai 2de Froken 
Dome, enPraste-Kone, 25. Praste-Born, 4. ProprierairsBorn, 2, For
pagter «Born, 6. Degne-og Skole« Holder-Born, og ressen Bonder-Born. 
Jeg havde vel' kunder oculere firere i Flor, hvis ey de naturlige havde grafléret 
og vaa mange Stader endog til Foraldrenes Sorrig forekommet mig, som var 
©ccupcret med andre Born, operationen fleer saa let, ar jeg endog har for
retter den paa mange, medens de sov.

Ilt Hvor mange lykkelig cureret? Da endfliont der har varer ve iblank 
dem, som da de fluide have Kopperne, ere tillige blwen attaqueret af en anden 
Svaghed , faa har de dog alle gaaer Svagheden vel igieunem, og ere endnu tik 
denne Dag. vel og frifle; de som har varer haardest syge, har obfolveret heele 
Sygdommen i 14. Dage , Ver dog neppe er fleet med en halv Snees, de ovri- 
ge har varer Syge i 3;. Dage og. mange ikke engang varet en heel Dag Sen
geliggende, blandr Bonder-Bornene har varer de, som, fliont mod min Tilla
delse,. har hver Dag siden de blev oculent, gaaet i deres Arbeide i Marken, 
bleven den9de Dag syg paaMarken, gaaen Hiemog lagt sig, og efter 3.DageS 
Leye iglen gaaen med deres Kopper paa. i Marken til deres sadvanlige Arbeide, 
Jeg folger Naturen, somdenbeste Lare-Mester, baade i Præparationen,, four 
gemeenlig varer i 8-10. Dage og i Svagheden selv, og finder mig vel derved. 
Mange Bonder-Born har ey nydt nogen Slags Medicin fer Sygdommen, 
men alleene observeret at flyr visse Slags Spiser og stupper unger lat. Jeg fandt 
vel i Begyndelsen ftor Modsigelse ja blev meget ilde omtalt endog af polerreFolk, 
indtil den oyensynlige Guds Velsignelse viiste alle denne operations Nytte og 
Vigtighed. Og dennaadige Omsorgsom Majestäten har viistimod Kiebenhavn 
ved ar stifte et Indpodnings Huns, har immer encourage«? nng meere kil ar vove 
Fliid> Omkossaing og U mage paasaa mange i sar fattige Bonder-Borns Oon- 
fervation, glader mig ogsaa over, ar have varet ved Guds Forsyner Middel ar 
confervere i det r in geste 10=15. af Kongens Underdaner fra Doven,, foruden ar 
82-90. er uden Fare gaaen denne farlige Svaghed igieunem, da efter visse af mig 
indhentede Efterretninger paa mange Stader hver 5te, 6te, 7de Barn af dem, 
der har haft de naturlige Kopper, har fadt Livet eller Lemmerne til, og flet ingen, 
Gud flee Lov, af dem jeg. har oculeret, faaer ringesseWeen paa noget Lem, men 
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mange bleven lange sierkere og frisiere end de var, for de bleve oculerede, deels 
ved præparation af Medicamenter, deels og ved Kopperne selv.

IV, Hvor mange der ere vove af dem jeg har lnoerckerrt? Da sees klar» 
ligt af foregaaende Svar, ar der flet ingen er dod af dein, jeg har inoculem, 
men lever endog alle endnu vel, 5 # 6. ere blevne noget marqueretie af Ar , som 
dog snart er ukiendelig og disse 2. Pofter har contribueret meget til den store 
Credit, fom denne säa vigtige Operation har nu faner hos de fleeste, da den i 
Begyndelsen blev holden for Trolddom ogGudsFortornelse, saa prises nu Ska
beren derimod for säa herlrgt et Middel til det mennisielige KionS Confervation. 
Jeg forestiller enhver, fom vil have deres Born oculem, at det er mueligt de 
kand doe, da det er sieet i Engeland at hver 50de af de oculerte ere dode, men 
hidindtil er det endnu ey her sieet; dette maae dog malde, at (fient der er ingen 
dode af dem jeg har inoculem , faa er det dog sieet, at af de Born, som ep 
har havt Kopperne, men ved Omgang ere bleven smittede af dem jeg har inocu
lem, ere 2de dode. SaaledeS hendte det sig, at da jeg havde oculem 9. Born 
i Hals paa Baroniet Lindenburg,, og samme havde varet deres ordinaire 3, 
Dage syge , og siden lob med deres deels umoedne, deels ey endnu affaldne 
Kopper iblant de andre Born , som ey havde havt Kopperne, bleve disse finitte# 
Ve af hine, og fik Kopperne ogsaa, og af dem dode eet. Ligeledes i Lundbye, 
fom tilhorer Frue Majorihde- Buchwaldc,, sieede det, at da jeg havde oculeret 
4. Born og samme var kommen paa Fode igien finitteve samme deovrige Born 
i Byen, som ey havde havt Kopperne og af disse sidste dode ligeledes eet. Jeg 
Harry i ringesteMaaVerkundet tilegne mig Skyld i disse Borns Dod, siden de na* 
turlige Borne-Kopper, som graderede over alt, truede bestandig ar acta quere 
disse Byer med , og havde maasiee da anrettet en storre Ravage. Zmidlertiid 
har denne Erfaring leert mig og forbudet mig, at jeg, envsiiont jeg er forlangt 
kil avsiillige Stader i dette Aar til at inocuiere’, ey tonge tor ove Denne Ope
ration, for ey derved at exponere faa mange spade Born, som siden de natur
lige graHerte, ere fodte og tottelig kunde igien smittes af dem igien , som jeg 
oculerte, og denne Lande Svaghed, som nu cefferer igien opvekkes og blive 
almindelig, ja Kongens Naade misbruges, som alkeene vel tillader denne Ope
ration til. sine Underdaners Beste og Lyksalighed og min Samvittighed ligeledes 
b’efferes , som den der var Skyld i hvert Barns Dod og Skade, som nu blive 
smittet, siden Frygt for De naturlige Kopper ey langer exitterer.

v. Hvad mine Hensigter' 09 Etabliffémenr angaaer ? Saa agter nast
Guds Bistand ar reyse, om mueligt er, i Aar til Göttingen', for der, ved at 
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promovere i Medicinen, tillige at giore mig bekiendtmed sammesteds lcerde 
Mcrnd, og sidm ar applicere mig videre til det faa behagelige Studium phyfi- 
eum og medicum , som i dette Seculo har viist sig, som en frugtbar Moder 
til mange rare Opdagelser. De store Udgifter, som maae haves og anven
des om man vil beste Speélacle de la nature i Engelland, Franckrig, Sweitz, 
Italien &c. hvor de matematifche og phyfifche Videnstaber poufl’eres snart 
tti den hoyeste Grad, har hindrer mig i at kunde vcrre habil nok med Fordeel 
ar beste Naturen indenlands, naar jeg blev rmderstorret. Jeg havde vel i sinde 
17S3. da jeg ftuderte i Halle i Anledning af et natura lien-Cabinet, som var 
meget fuldstcendig og for maadelig Priis ril Kiobs, en Catalogus derover og- 
saa nu er kommen i Trykken under Titel af: Volstandiges Mineralien Cabi
net vom 6000. G ryk Metallen, Ektzen &c. welchrs verschiedene Ken# 
ner sus allen Ländern bet mit (oryfalt zusammen gebracht &c. und 511# 
letzt der weyland preuststher Berg-Rath Decher be fest en &e. Zum Druck 
befördert vom Prof 'Job. Joacb. Langen &c. ar indgive en Supplique igien- 
nem Deres Hoy'Grcevelige Excellences Hamder ril Majestäten, ar samme 
maarre forceres til Kiobenhavns Univerfitæt og mig tillades ut docere offentlig 
derover, som og in Chemia & phyfica experimental!, for derved at levere 
maaffee en Nogle ril mange'Skarrer, som ligger begraven baade i Norge, Is
land og andre Danste l’rovintzer, confererede ogsaa herom med mine Lcrrere, 
som med Fornoyelse vilde recomendere mit Defiein, men jufr da jeg var i fcerd 
dermed fik jeg ar hore, at den Lcr-rde og brave Prof. Kratzenftein var kaldet 
dertil, hvorfor jeg med Glcede stod ffra mit Forscrr, da jeg siden har, for des
bedre ar somenere min Lyst ril Phyfiquen, lagt mig efter medicinen, havde 
og i sinde at indsende til Deres Hoy-Grcrvelige Excellence de observationer, 
jeg har giert ved Borne-Koppernes Inoculation alt i Folge af Deres Hoy- 
Grcevelige Excellences heri Herredet circulerende Tilladelse, men forandrede 
mit Forfar og i den stcrd agter at indfors samme i een inaugural Difiertat'.on: 
de inoculatione variolorum fada circa Aalburgum 1756. som jeg agter at 
holde i Göttingen og underdanigst beder om Tilladelse at dedicere til Deres 
Hsy-Grckvelige Excellence^*) I den Tüd jeg endnu bliver her, agrerar anstille 
nogle phyfifche i fer eledrifehe Experimenter. Endnu folger ti! Naadigst 
Eftersyn tvende Atteiler in Originali, som Beviis paa endeel af ovenmeldre, 
og som jeg iglen underdanigst beder, naar famme er last, maarre mig iglen 
tilstilles.

Gunderup Prcrstegaard d. 14' Maij 1757.
Georg Wilhelm Bårfoed.

(*) Hen döde kort ester.
Lit.
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Lit. F.
j Brev fra -pt, £iV* Medico BERGER

lit
Mr. CONDAMINE i Paris.

D
epüis l’exemple juftement admire qve Mad. la Baronne de Bern- 

ftorff a donné au mois d’Aout de Pannee 1754, 1’ inoculation 
de la petite veröle comm enga de gagner fur 1' efprit de plufieurs 

porfonnes. Au printems de 1’ année fuivänte il y cut des peres de fa
milies qvi garantirent par cette methode leürs enfans des fuites de 
cette fun eile maladie, & la méme année Sa Majefté lei Roi toujours at- 
tentif au bonheur de fes fujets > accorda une lomme annuelle pour 1’ ino
culation de pauvres enfans. Pour cet effet on a loué deux maifons- 
feparées Pune de l’autre. On fait la preparation & 1’ inoculation dans 
1 une, & l’on transporte les enfans dans 1’ autre aüffi tot qv’ on s’ ap- 
pergoit qve la matiere varioleufe a- produit 1’ effet defire. Jusqv’ ici on 
pent affurer avet verité, qve toüs les effais out été des plus heureux. 
Aucun des enfans inocules n’ a eü des fymptomes funeftes, & aucun 
n a été vifiblement marqvé. Un certain mal aifé, qvelqves legeres 
douleurs de téte, un peu d’ emotion, font presqve les uniqves fympto
mes par ou la maladie commence. Ils durent tout au plus 36. heures, 
aprés ce terns les enfans fe portent bien, & aucun a été attaqvé de 
la fiévre qv on appelle communement fecondaire. Pour convaincre 
de plus en plus le pubi c, & pour le ralfurer tout a fait fur 1’ objection 
la plus commune coritre cette methode, fgavoir qve l on n’eft pas fur de 
prendre la maladie encore une fois aprés F inoculation, on a fait les 
effais fuivans. On a d’abord inoculé des énf ns qvi avoient eu la peti
te veröle naturelle, fans qve 1 inoculation aye produit fur eu-x le moin- 
dre effet. On a fait la meme chofe a des enfans qvi avoient deja fobi 
la maladie par le moyen de F inoculation, & le refultat a été le méme, 
Ces experiences one produit chés les perfonnes raifonnables feffet defire, 
qui font aéluellement pleinement convaincues qv’ une perfonne qvi a eu 
la petite veröle une fois par le mbyen de 1 inoculation, fora exemte de 
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tonte crainte pourcette maladie le reite de fa vie. Le nombre des en fans 
inocules å Copenhague dequis l’année 1755. pourra monter ä i jo, dont 
ii n’ eft mort aucun. Cette methode a aufll été introduite en Jutlande 
par un etudiant qvi en paflant par cette province ravagée par la petite 
veröle naturelie, a fauvé la vie å plus de oeux cent enfans Lc adultes par 
F inoculation avec le fuccés le plus heüreux. Bien avant dans le Nord de 
la Norvege dans la ville commerqante de Tronhjem ou Drontheim un 
Chirurgien habile a jnoculé avec le plus grand fuccés plus de go. enfans, 
Jusqv’ ici on n* a rien public en Danemarcfur 1'inoculation qve ce qvi fe 
troüve dans le Mercure Danois. On s’eft contents de traduire enDanois 
en 1753. le Tratte fur 1 inoculation de Mr Butini medecin de Geneve, & 
en 1756. lexcellent Memoire de Mr. de la Condamine fur la meme matiere. 
On fe flatte qv’ ap res avoir presque perfüade les perfonnes raifonnables 
fur la grande utilité de cette metnode, on viendra a bout de conva ncre 
le peüple, dont les prejugés font d’autant plus a craindre, qv’ ils reli
ftent aux meilleurs raifonnemens. JI faut que le public ignorant voye 
de fes propres yeux pour croire la verite. Je fuis &c,

BERGER.

Lit. G.
Hr. Chirurgi WASMUTHS BreV

til

Sal. Hr. Justice Naad CRYGER;
angaaende

Indpodningen i og omkring Trondhiem-
har t mit sidste Brev givet, ester Befalning, en kort Forklaring paa 

Vet, som mig da var foreffreven. Den Sag om Smaakoppe-Zndprop, 
, ningen, efter det, jeg derudi har erfaret, har jeg vildet narmere giore 

min Foncelning om; og maatte bruge Tiid til at samle mine Anmarkninger. 
Dersom deres Hoyadelhed behager min ringe Relation af det, jeg herom har 

giort 
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giork bessreven, er det min Lyst herudi og hermed at fremvise min underdanig
ste. Pligt,

Forst i Augusti Maaned i Aaret 175$. begyndte Epidemien her i Egnen 
at grassere, i Sidstningen as samme Maaned oculerede jeg min erlöste Son, 
i* Aar gammel, Han flap lykkelig og snart, og fik jeg intet i scrr derved at 
anmcerke. Efter Michaelis ocuieretie jeg paa Byenesset, Prcestens Hr. Lunds 
erlöste Son, 2 a 3 Aar gammel, som og lykkelig blev reftitueret, her blev ik
ke heller noget for mig ar anmcerke. Siden kom jeg til Orkedalen, hvor jeg 
lykkeligen og vel expederede Prcestens, Hr. Wedels, celdste Son, 2 a 3 Aar 
gammel, ligeledes Hr. Capitain Schüllers celdste Son, 2 Aar gammel, samt 
Mr. Krenkels reneste Datter, 4 Aar gammel, som og blev lykkeligen reftitue
ret , og derpaa blev mange Bonder-Born i samme Bye inoculerer. Ligeledes 
var jeg derefter i Klcrboe, hvor jeg efter Prcestens Hr. Meyers 2de Dottres 
lykkelige Reftitution, den eene z, den anden 4 Aar gammel, inoculerede 
mange af samme Menighed. Hidindtil er det alt gaaer af uden mindste Tilfcel« 
de, som jeg synes var nogen scrrdeles min Opmcerksomhed vcerd. Men i Stor
dalen, hvorhen jeg blev Hemet, at inoculere Sogne - Prcrstens , Hr. Peder 
Weflel Bruuns 2de Sonner, den eene z, den anden 4 Aar gammel, tilfaldt 
noget min Amucerkning vcrrd. Den yngste gik det vel med, den celdste paakom 
2de Gange Paroxysmus af Epilepfien; hvilket satte Foraldrene i saadan Al
teration , at de vidste ikke, hvad de skulle tcenke derom. Jeg mcrrkede, at Bar
net var i sig selv hidsigt og blodrigt; og havde vel maaffee ved Præparation af 
Aareladen forekommet al saadan Ulempe; men jeg fik herudi ikke raade mig 
selv. Delte Exempel afffrcrkkede Menighedens Lemmer i det Sogn, og der blev 
sagt: Lad Gud s inoculere dem. Omtrent 5 Uger for Jule-Hoytiden blev, 
Sr. Friedlibs, en Kiobmands Svtl her i Tronhjem, inoculeret, 4 Aar gam
mel; samme Barn flap lykkeligen og vel, men strax derefter blev han flyttet i et 
Kammer, hvor Gulvet nyeligen var vadsket; fra den Damp blev han atter 
bragt hen at ligge i tn anden Stue, hvis Gulv vgsaa uyeiig var toet; hvor han 
havde al ligge om Natten i al den Raaehed og Damp.- Dette foraarsagede, 
ar Batnet 2 Dage derefter fik Erifipelas i Ansigtet, saa det flog sig ud i smaa 
Blegner om hans Mund og Hage. For hvilket Tilfcrlde jeg dog lykkeligen og 
vel fik fee ham curevet. Jeg maa ikke glemme, ar anfore nogensRaifonemens 
t denne Cafu. Man vilde have, at Kopperne vare komne igien. Jeg saae Sa
gen ester, og agtede ikke, hvad uerfarne saa snakkede. Som jeg derhos fik 
bruge frie Herüber, harjeg sogr ved minCurere-Maade at overbevise dem, som 
saa kunde tcrnke, om Sagen. Inden s Dage blev Barnet fuldkommen refti-' 
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tueret; jeg brugte forst Sveden og Purgeren, og derpaa udvendig torre Ur* 
ter,Poser, samt pudrede ham, indtil at Blegnerne satte Rur, og siden bestrog 
dem med torrende Salve, indtil Ruren faldt af. Efter denne Ooerbeviismng 
vilde dog ikkej Sagen endes uden Disput. Man blev ved ar indvende, at, om« 
endffiom det tkke var smaa Kopper, saa fik det dog vcere udisputerligt, at dette 
Tilfcelde reyste sig af ben smaa Koppe-Materie, som ikke var dreven tilgavns 
ud; hvorpaa jeg agtede ikke at vilde svare. Man lagde freindeles kil, at ino
culati onen ikke var af den Betydenhed, som der troedes; at det var kun noget 
Chirurgiff Opfund, og horte ikke til retffaffene Lagers Vasen. Jeg sagde: 
den maa vare opbragt og paasunbet af hvem det maatce vare; naar den kun 
var det menneffelige Kion til Nytte. Og spurgte, om den Ting ikke var til 
Nytte, som frelste saa mange fra Doven? og der blev svaret, at det var sielden, 
at der i denne Sygdom dode af brave Folk eller deres Born ; men de fieeste, 
som deraf dode, var kun gemene Pak. Dette Svar kom mig temmelig trans - 
cendental|f og uforstaaelig for; og altsaa lod jeg Fides forblive hos Autor 
selv. Denne Disput giorde nogen Opsigt; saa derover blev en liden Stands 
i inoculation, bog dette u-anseet, begierede en Skildreri Trondhiem, Mon- 
fieur Dahl, mig til sig, at jeg ffulde inoculere hans Datter, 4 Aar gam- 
mel. Jeg kom ogsaa derhen, og der jeg saae hans yngste Son, 4 Aar gammel, 
tilbod )eg mig, ogsaa at vilde inoculere ham, hvilket og ffeete. Den yngste 
fik Kopperne, og overstridede dem meget let, den aldste derimod fik 9de Dagen 
Epilepfien Klokken 10, og halvgaaen 12 dode, uden synderlig Marke til Kop, 
perne. Jeg syntes vel, at see hidset og her nogle spidse Havelser i Huden, dog 
ingen rode Flekker, men det kom ikke videre. Derefter var jeg paa Clemens 
Ovne, strap ved Tronhiem, hos Sorenffriver, Mr. Nieman, Ijvor jeg inocu- 
lerecle 4 Personer; en Skriverkarl, 22 Aar gammel, som ikke fik Kopperne, 
den yngste jDatter, 14 Aar gammel, som fik dem, og flap let derfra, et lidet 
fattig Mands Barn, 4 Aar gammel, som ogsaa, uden at vederfares noget 
usadvanligt, ret vel blev hiulpen. Den aldste Datter, 16 Aar gammel, lod 
jeg mig fortalle om, vel af en Skrak i sit 14de Aar, at have engang sine men
tes.loste, men ikke siden den Tud, ffiont hun hver Maaned fandt Mindelse der
af, har feet videre Virkning. Hende font til et Præfervativ, aarelod jeg paa 
den 7de Dag efter Oculeringen. Hun fik derpaa Kopperne, dein hun overstvd 
meget vel; dog, som jegmarkede, at hun, imod at hendes Saar ffulde luk
kes , fik en Erylipelaciff Svulst i den eene Arm, saae jeg mig nodt til, der
imod at bruge min sabvanlige Cuur; og ffeete det da, at dette Phaenomenon 
efter Purgering og torrende Salvers Brug i 4 a 5 Dage aldeles forsvandtes. 
Ved Paaffetider reyste jeg til Christiansund, hvor jeg inoculerede en Deel

Kiob-



Indpodningens Historie. ____  507
Kiobmcends Born. Deriblant var 2, fomjtB Epilepfien, den eene, som vav 
2 Aar gammel, fik den, den 8de Dag efter Oculeringen, 3 Gange, den forste 
Gang stärkest, den anden Gang lindere, den tredieGang kun somen fint) Spas
mus med 2 eller 3 Ryk, saa ar jeg derover ikke saa nodigt ar bruge ander end 
nogle Draaber Liqvor Anodynus mineralis.Hoffm., for Resten gik alking lyk
kelig og vel. Den anden, 4 Aar gammel, fik Epilepfien den 9de Dag efter 
Oculeringen, forste Gang Klokken 8 om Morgenen, anden Gang stärkere, 
som der sagdes, begyndte Kl. 12. Jeg aarelod ham i den stcrrkeste Paroxys
mus Klokkru i;. 4 Uncer Blod fra, og Earoxysmus ophorede, end var in
gen Mcrrke til Kopper, men inden Klokken 5 talte man 30 til 40 Pletrer, som 
virkelig blev Smaakopper, dem Barnet ogsaa lykkeligen overstrcrbede. Efter 
Paaste reyste jeg til Normoer, og inoculerede i Forbiereysen Lieutenant Re- 
chelieus Son, 2 Aar gammel, som udstod Kopperne meget let og vel. Ma
ior Aufichs 3 Born, den eene 12, den 2den 14, den 3die 16 Aar gammel, 
udstod dem ogsaa gandste vel uden Dlfcrlde og Aareladen. Ligeledes Capitain 
Ridders 3 Born, fra 2 til 6 Aar gammel. Saa og Oberste-LieutenantHan- 
neftads 2de Dottre, fra 8 til 10 Aar gammel, Oberst-Lieutenant Thamfes 
Datter, 16 Aar gammel, bktt inoculeret, uden at faae Kopperne. I min 
Tilbagereyse kom jeg til Hselne ril Capitain Losfius, hvis lille Datter, halv
andet Aar gammel, blev inoculeret; men samme dode 9de Dagen efter Ocu
leringen. Hun begyndte den 8de Dag at stribe med Epilepfien; om Natren 
Klokken ii blev hun aareladt; hvorover Epilepfien vel standsede, men denkol- 
de Sveed continuerede indtil Enden, som var Klokken 8, 9de Dagen, uden at 
see Mcerke til nogle smaa Kopper; derimod blev Capitain Holkes 4 Born, fra 
8 til 14 Aar gammel, i samme Bye inoculerede. Dr 3 yngste fik deres Kop
per uden Besvcer, og flap vel derfra, den celdste fik dem ikke. Hr. Buddes lil
le Damr, 2z Fierding Aar gammel, overstridede dem meget vel. Jeg har 
ellers Ugen for Hundedagene inoculeret et Barn Med en, 4 Maaneder gam
mel, Materie, samme flap meget let. Ligeledes ere alle de, som jeg i dette 
Aar 1757. har inoculeret med en, 12 Maaneder gammel, Materie, blevne 
inficerede 5 og lykkeligen hjulpne. Dette er det, jeg i ftrr har syntes nodigt at 
fortcelle, af hvad jeg i denne Kunst har practiseret og erfaret. Jeg veed herhos 
at sige dette: naar jeg fandt Subjeéh for mig, som jeg ansaae vcrre friste og 
sunde, jeg da strap, efter Operationen, forlod dem, forestrivendr jen vedborlig 
vicet og Indeholdelse i en tempereret Luft, hverken for varm eller for kold; og 
er der, som min Eftersporsel siden har erfarer, falden vel ud for alle dem, som 
min Forstrift har holdt sig efterrettelig.

Tronhiem, d. 30 Martii, 1757. G. U. WASMUTH..
Sss 2. Lit.
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Lit. H.

Hx. SiV-Medici de Bergers. 
Beretning

VM

Hans Kongelige Hoyheds 
Kron Prindftns 

Indpodning.

ach dem Zhro Köm'gl. Hoheit der Ctonprinß CHRISTIAN vom srten 
Masi 1760. an, auf die gehörige Art zur Inoculation der Blattern wa- 
reu vorbereitet worden, geschähe selbige an beyden Armen den 10. Jun. 

Schon den r sten Nachmittages, bemerkte man an Jhro Königs. Hoheit eine 
Bläße im Gesicht, und einiges Gähnen. Sie klagten über Schwindel und Uebek- 
keilen, über Schmertzen unter den Achseln, die Finger waren kalt, und der 
Pulß etwas geschwinder den wie natürlich. Deni6ten. Sie schliefen die Nacht 
ziemlich ruhig. Der Pulß var geschwinder, der Kopf schwer, Sie klagten des 
Vormittags über Uebelkeiten, erbrachen Sich des Nachmittags, bekamen mehr 
Hitze, und die Backen wurden rorh. Der Pulß war bey allen diesen mehr 
weich als gespannt, und Seine Königliche Hoheit schliefen zwischen ein. Von 
dem Tage der inoculation an, gebrauchten Sie alle Abend ein Fußbad, und 
vom isten Junii an wurden Ihnen Epifpastica auf die Fuß-Sohlen geleget. 
Den 17km. Die halbe Nacht war ruhig, von 2 biß 4 Uhr war der Schlaf 
unterbrochen, von 4 biß 7 Uhr aber schliefen Sie gut., Sie bekamen hierauf ei
nige Oefnungen, weiches einem gestern gegebenen OiveUiv-Pulver ex Latte 
Sulphuris zuzuschreiben war. Der Pulß war weich und fast natürlich. Des 
Nachmittages hatten Sie etwas mehr Fieber und erbrachen Sich zu zweyen- 
mahlen: Abens um 6. Uhr harre das Fieber nach einem gelinden Schweiß nach-
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gelassen. Den i8ten Sie hatten gut geschlafen, waren des Morgens um z. 
Uhr gantz munrer, ohne Fieber, die Lefzen der Wunden hatten sich aus einander 
gedehnet, an dem lincken Arm um die Wunde zeigten sich einige Blattern, und 
gegen den Nachmittag wurden auch einige im Gesicht und in andern Theilen des 
Körpers bemercker. Den igtcti die Nacht war nicht sehr ruhig. Sr. Königl. 
Hoheit luteren zu 3. mahlen aus der Nase. Des Morgens waren Sie ohne 
Fieber, bekamen des Naien-Bluten noch 2. mahl. Sie gebrauchten desfals 
noch ein Fußbad, und bekamen einen pulverem nitrofum. Man sähe noch ei
nige Blattern an den Füssen. Nach dem Sr. K. H. etwas gespeiset hatten, 
schliefen Sie des Nachmittages 2. Stunden ganh ruhig. Den 20te» Sie 
schliefen in dieser Nacht 8. Stunden ruhig, und befanden Sich gantz wohl. 
Man zählte 36. Blattern an dem gantzen Cörper. Diese fiengen an sich zu he, 
ben. Sr. K- Hoh. speiseten heute mit guten appetit. Den 21 ten Sie hatten 
in der Nacht n. Stunden gantz ruhig geschlafen. Sie befanden Sich sehr 
wohl. Die Blattern erhoben sich immer mehr. Da der Leib in 2. Tagen 
verschlossen gewesen, wurde Ihnen ein Clystier beygebracht. Den 22ten die 
Nacht war sehr ruhig. Einige Blattern gaben Eyker, andere trockneten ohne 
zu eytern. Die Wunden gaben aber mehr Materie. Den 2zten haben Sie
12. Stunden geschlafen. Die Wunden gaben viel Materie; die Blattern 
trockneten hin und wieder. Den 24^. Wie gestern. Den rnen wurde Jhro 
Königl. Hobeit eine Abführung aus Rhabarber gegeben. Den 26ten waren 
Sie den gaichen Tag äusser Bette ohne einen mercklichen Abgang der Kräfte zu 
verspüren. Den 27U11 war der des Nachmittags gelassene Urin trübe und 
milchfarbig. Den iten Jul. wurde die 2te Abführung und die erste Fleisch, 
Suppe gegeben. Den 8ten laxierten I. K. H. zum dritten, den i4ten zum 
4ten und den i6ten zum ;ten mahle. Den 22ten war die Wunde des lincken, 
Den ioun Auguft die am rechtem Arm geheilet. Den 15ten kamen Jhro 
Königl. Hoheit in Fridensburg bey vollkommenen Wvhlseyn an.

Sss 3 Lit,
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Anhang til

Lit. I.
Beretning

fra
£t-’£iV> Medico de BERGER

VM

en Enkes Indpodning-
SH^ine gesunde, lebhafte und junge Wittwe von 21. Jahren wurde vom 

loten Jun. 1760. an zur Einpfropfung der Blattern durch das gehörige 
Regimen vorbereitet, und nach dem Ihr vorher eine Ader am Arm war 

geöfnet worden, geschähe die inoculation den 13 ten Auguft. Den 18ten klagte 
Sie über Kopf-Schmertzen. den igten über Schwindel, und im den beyden fol
genden Tagen über einige abwechselnde Hitze, wobey die Wunden eyterten. Den 
22ten wurden auf der Brust 2, und den 23 ten nach einer schlaflosen Nacht ei
nige Blattern um die Wunden, im Nacken; keine aber im Gesicht bemerket. 
Den 24ten gegen Mittag bekam sie etwas Hitze und Beklemmungen, die aber 
auf den Gebrauch der Aq. menth. mit liq anod miner, nach!lessen. Es 
wurde heute eine Blatter, und den aztenund 26ten, (an welchen Tage sich das 
monahtliche, 14. Tage vor der rechten Zeit, doch nur geringer Quantität zeigte) 
noch einige wenige mehr in Gesicht und an den Armen entdecket. Den 27ten er
hoben sich die Blattern, und den agten wurden sie noch grösser, vhngeachtet die 
Patientin nicht geschlafen hatte, und heute, ohne die mindeste Anzeige vom Fieber, 
in ein delirium verfiel, welches in den folgenden Tagen beständig anhiellt dabey 
vollendeten die Blattern ihren Lauf auf die gehörige Weise; sie trockneten den 
Ziten, der Urin zeigte einen guten Boden - Satz, und sie schlief an diesem Tage 
zum ersteren mahl 8. Stunden, ohne zu entwachen. Dieser Schlaf verminderte 
aber das delirium nicht. Es ginge vielmehr in eine förmliche Maniam über. 
Die Witwe bekam den iten Sep. und nachhero noch zu verfchiedenen mahlen Ab
führungen , befand sich äusser dem delirio bey einer guten starcken Gesundheit, 
gebrauchte dagegen viele Mittel, unter denen des Pyrmonter - Wasser die besten 
Dienste leistete. Dog wurde Sie nicht eher als im Mertz des folgenden 1761. 
Jahres, nach einem Auffenthalt in Hanover, und durch die Vorsorge des Herrn 
Hoffraths Werlhof völlig von dem delirio befreyet. Sie gebrauchte daselbst 

vor- 
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vornemlich, alle Tage ein Quentin vom Extraéto Anagallidis > alle 8- Tage eine 
Abführung ex alöes de pur. Mercur. dulc. ana i. Scrup. und nachher das Pyr- 
momer-Wasser. Von dieser Zeit an geniesset Sie einer sehr guten Gesundheit, 
und hat Sich vor einem Jahre zum zweyten mahle vermahlet.

Es ist in der Folge der Krankheit nur gar zu offenbar geworden, daß eine 
heftige Leidenschaft die eigentliche Ursache dieses delirii maniaci gewesen sey. 
Wenn aber auch dieses unbekannt geblieben ware, so wird doch ein jeder aus 
der vorhergehenden kurtzen Geschichte der Krankheit erfahren, daß die Blattern 
daran gar keinen Antheil haben konren.

Man hat auch erzählet, es wäre die Materie, mit welcher die Witwe in- 
oculiret worden, von einer Person genommen, welche im delirio gestorben sey. 
Das zuverläßigste so ich von dieser Sache weiß, ist folgendes: Es fehlete an 
Blatter-Materie in Copenhagen, und man war genöthiget, solche vom Lande 
hohlen zu lassen. Hiezu wählete man einen jungen Chirurgum, der die Ma
terie von einem Kinde eines seiner Verwandten nahm, welches, seiner Außage 
nach, viele, aber distincte Blattern hakte. Dieses Kind soll 2 Tage nachher 
an den Folgen der febris fecundariæ inter deliria gestorben seyn.

den 29 Junii, 1764. BERGER,

Af-


