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§. 1.

Med skargsrds Feber, s6rstss den Mag-
och Gall-Feber, som emot stutet as
sommaren och, borjan as hosten, dec

ar i stutet as Augusti Manad, uti skargsrdar-
na tager sin egenteliga b6rjan. ■'l anseende
til srstiden, p§ nvilken denna instMler sig, kun-
'de den ock utmarkas med annat namn; docksom erfarenheten' nogsamt bestyrker, at den-
na Feber uti skargardar fram for alia andra
stags Febrar visar sig; den asven har ar all-
mannare och tillika svarare an pa fasta lan-
det, i synnerhct vid de sksrgards vikar, som
aro langgrundta och gyttjefulla, ty blisver skdr-
gards Feber for denna det Ismpcligaste namnet.
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§. 2. At de gyttjesulle och as los botn e-
genreligen bestående vikar, fram for andra
Skärgärds trakter, as denna Feber besvaras, det
bestyrker den (a kallade Sagu viken, hvaresl
denna som tidad ar gängse; at fortiga alla an-
dra langgrunta stxander i Haliko, Pargas, Tos-
sala, Rimito och Reso &c. hvars aboer, asvensom ock Abo Stads och Runsalas, med slere
dar omkring belagne öars, as nämnde Feber
hemsßkte varda; hvaremot den, i de Skare-
söknar som hasva djupare stränder, med ssen-
grund, såsom Nagu och Korpo &c. ganska
lallan, och da asven lindrigare, lamt med
mindre elaka pasolgder sorekommer.

§. 3. Den viser sig val på nämnde sla!len,som och annorslades, undertiden Sporadice, (a
at en eller annan årligen as denna Feber blis-
ver besvarad; icke dess mindre bor den en-
ligit sin natur raknas til de Endemiska Fe-
brar, aldenstund denna, jemtedetden på nam-
de trakter hasver sit egenteliga insteg, tillikes
på en gång angriper slere, dock utan at i
sielsva varket vara smittsam. At den under-
ssundom innom Bylagen blisv*er smittsam och
Epidemisk, det kan ock undertiden handa,
men det tilskrisver man mer hvarjehanda til-
komne Rotor, de dar genom sorseelser och
osorsiktigheter satt blisva värkände, samt sor-
bytt sebren til en Rotfeber. Sa kan til ex.
slere, uti lma och qvalmiga stusvor insiukna-
de, sorbyta denna til en illa artad; at ej for-
tiga liklukten uti Kyrkorna, hvilken genom
egennyttiga Kyrkovardar och. Grasagare &c.
varit en ibianct de sornamsta orsaker til den-
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na Febers dode!iga so!gder i Rimito &c. same
marke!igen asven bidrog dertil, at den aren
1775-0 ocb 7 bortrykre en ovanlig mycken-
het so!k uti Pargas Sokn.

§. 4. Frodorna utgöra val ockla en i Skär-
gärden mera gängse varande siukdom; dock
ialom vatkeligen intermictenta borå de(Te med
sorrnamnde ej sorblandas. Skärgärds Febrar
aro til sin nacur Remitterande, lamt utgöra,
emellan de slandigt anhallande Brannsiukorna,
eller (a kallade Continuas och de intermitre-
rande, eller intermittentes , en medelsort Fe-
brar. Nämnde Skärgärds Febrar aro val til
sin egenteiiga art och natur i narmaste sor-
vantskap med Frollorna, sa at en Pradlicus os«
ta nog kunde hatva anledning at anse dem
lasom varkeliga Frossor: bagge aro de egen-
teligen Endemilka sivkor, utan Imitta, uti
Skärgärden mast forekommande, och som
slussaktiga dockningar upreta bagge, (5 ar
det mycket sannolikt, at enahanda ilags Feber
materie i Magen och underlitvet stockad, ut-
gör deslas grundämne (causla proxima); och
ma en uplystare framtid vidare updaga, hu-
ruvida de Lymphatiske vatlkornas löpningar
(coagula Lymphæ), som vid FrolTors cureran-
de genom kräkmedel ibland synbarligen eva-
cueras, ma sast i mindre Grad jemte Gallen
ockla vara Skärgärds Febrars ratra grundäm-
ne. Hvad som vidare röjer bagge desla Fe-
brars sorvandlkap med hvarandra ar, at pa-roxysmerna i bagge på lika ombytligt satt es-
ter bestamda tider aterkomma, med nog tyd-
lig kyla eller kulenhet, samt derpa soljande
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hecta och svett, såsom, uti den la kallade Ter~
tmva itjiiva spuria T. decept. Sauv. Nos
fp. 2. & 19. nog tydeligen markas kan. Hvar-
til ännu ock kommer det, såsom utvisande
skyldskapen desla emellan, at om Skärgärds
F. ej slxaxt as sig sielst eller genom konsien
til varkeliga Froslor sorbytas, (a sker dcc
dock ostasl: vid den kallare srs tiden , sedan
sorsta anfallet och calor vitalis, jemte de Gall-
aktige hetligheterne, blisvit modererade. As
denna sorvanaskapen hanleder man ock det,
at sedan alia hetsigheter och skärpor, som
Skärgärds Patienter, asßrannsiuka, Fluss Gall-
och ""Rbtsebrar liksom länt, och genom v-
derleken , årstiden och sig adra-
git, de vederbörligen asF6rde och askylde
blisvit, (a kunna ock desla sluteligen salom
Froslor med China bark &c. blisva curerade,

§. 5. Oaktat denna Skärgärds Febrars sor-
vandskap med Froslor, i synnerhet de lindri-
gares; 1S kan icke dess mindre en Systemati-
cus, på asven la goda Ikal, (kilja delTe isran
Froslorna, som Frollor isran de Rheumatiska
Fluss Febrarna, som ock alla andra Rheuma-
tilka (Cruciatus Rheumatici), isrSn de insia-
matoriska, as Syslematicis åtskilde blisvit, same
Stlkiljas b6ra. Ty anlkont at Flusssebrar om
vSren ofta, la val genom konsten som as sig
sieltva sorbytas i Froslor, och til sit grundSm-
ne tyckes vara enahanda, såstån naturen for
desias coagula Lymphæ en lattare vag til e-
vacuering genom Lungorna utsedt, cch an«
(kont Rheumatiska värker til Froslorna ofta
kunna installa sig, lasom B,Monius det redan for
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Chinæbarkens brukobserverat; som ockintiam-
mations Febrar ibland observera Fraslors in-
termissioner, såsom FaUeßus och slere andra
uti Pleuresier &c. arsarit, ia b6ra ingenderaas desle ders6re med Frossorna consunderas;
såsom icke heller Flusssebrar och de Rheumati-
ska med Inslammatoriska blandas, såstån ock
desle i hvarandra sorbytas kunna; ari mindre
borå nSgondera for enahanda Sjukor anses.

§. 6. Skillnaden Skärgärds Febrar och Fros-
sor emellan, blisver for en hvar nog tydlig,
allenast man noga i akttager 1:0 sattet huru de
börjas; 2:0 Paroxysmernas längd; och 3:0 Slut-
ningssattet. I stallet for at rysningarna i Fros-sor vid den andra Paroxysmen aro starkare
och med Frost (Horrore) den dar j*erna vid
tredje ar ännu starkare Och med Skalsva (Ri-
gore); sa forhaller det sig tvärt om uti Skär-
gärds Febrarna, hvarest sorsta Paroxysmens
Frost vid den andra sorbytes uti en simpei
Köld (Algor), den dar ock vid den tredje ar
ännu lindrigare; da i dess ställe Hettan blirsa mycket starkare och langvarigare, sa at Pa-
roxysmerna, som uti Froslor vara 10 a 12 tim-
mar, uti Skärgärds Febrar continuera hela 18
timmar och darutosver; och såstån 3:0 deslas
remislion, asven som Froslors intermission, as
den psso!jande Svetten vSI markas kan, sa a-
ro Skärgärds- Feber- Patienter pst de Feberfria
stunderne dock ej sa muntra och Feberfria,
samt til krafterna åter sa for sig komna, så-
som Frosle Patienterne; hvarjemte det ock som
ostast händer, at Urin ej sa straxt vid de sor-
ra ester hvarje Paroxysme skar sig eller lam-
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nar ysladt grummel p 3 bottnen, såsom i Fros-
sorna. Stundom besv3ras de sorra ock, en ei-
ler annan dag for Febrens varkeliga början,as någon Husvudvarck, innan som ordenteli-
ge Paroxysmer med Rysningar existera.

§. 7. Den som något ha!st umgars med
Sjuka, och uti slere slags Febrar vardar Febri-
citanter, han skbnjer nogsamt, huruledes
sieltva Skärgärds Febrens Endemier hvar for
sig, asven som Koppor och andra Epidemi-
ska Farsoter, i visla delar variera, hvarjemte
han också arsar deilas Ikiljaktiga sorhallande
hos hvarje Patient. Jämte det Paroxylmerne
infalla dels hvarje dag, dels hvarannan, ibland
ock sorhalla sig hos den ena som en dnbbel
Tertian, hos den andra som en Terrian med
Quotidian sorknippad, hos andre Ster utan
observerad viss tid, samt derester as Autsso-
rerne blisvit delte uti Amphimerina, Trireo-
phia, Tetartophia & Hemitritæus; {3 marker
man dessutom uti sieltva Symptomerna en
mera betydande skilnad. At fortiga mindre
betydande Symptomer vid bacrre artada Skar-
g3rds Febrar, kan den ena uti de malignare
besvaras as standiga kulningar; en annan assvar branad och hetta kring Cardia och Ma-
gen, med deras kommande Cardialgie, Cho-
iera, Diarrhe & Dysenrerie, andre Ster as ut-
marglande Svettningar; och de som til S!ag
aro disponerade, stadna ock(3 for Somnsiu-
kan. Desle variationer utgbra ock sedan Au-
btorernes Epiala, s Algidu, Leipyrica, Phrico-
des, JJsodes, 7ypbodes, Cbolerica, Dyseuterica,
Syncopalis, Leiburgica , s. Ciirotica &c. de dar
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samteligen til större delen kunna anses såsom
varierande Hemitritæi, dit ock den as var o-
dodeliga v. Linne sa kallade Upsala Febren
rSknas bor.

§. 8. De Skärgärds Febrar, hvilka i vsr
Skärgärd mast sorekomma, de likna i det nar-
maste D. Clegborns Tertiana notba , ell. Sauv.
Tertiana ttsliva spuria, och Tert. Jubcont. Sauv.
fp. 2 19. hvars Paroxysmer, såsom soruc sa-
des, börjas med tydelig kyla, same ester 18 a
20 timmar slutas i Svetr, da Urin ock osca
skar lig med r\ egelsargadt grummel, sast i
bland ej sorr an 4:de, 7:de eller i4:de dygnet.
Den Skärgärds F. som 1755 var nog al!man
harstades, och under namn as Tert. Cephalal-
gica Syncopalis, i Prof. & A(F Bergii sorsok til
gangbara Sjukdomars urronande p. 83. ar be
lkrerven, den börjades med brytningar de 2
a 3 sorsta dagarne, och sorholl sig (edan hos
de sialla (om en Flussseber, med styshet i nac-
ken, Snusva och Hosta, samt äckel ochKrak-
ningar vid hvarje Paroxysme. Husvudvarken
var dock i denna masl plagande, med Svim-
ningar same suckningar under Paroxysmerna,
jemce V&rck i landren och armarne, den dar
ock delsemejlan sorspordes; da Urinen icke
heller i början vid handen gas någon Remis
sion, ;\n mindre Intermi/Tion. Liknade a!tsu
denne den Triteoph. /sjjodes S fp. 6. och den
Slmpbnn Palitdum S, ip. 19. som Prof. Bar
tbolin beskrisvit gängse varande i Dannemark,
hvarest den asven ester nagra veckors resti-
turion recidiverac, samt sorbytt sig til orden-
telig Frossa.
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Den as Torti sK kallade Comitata Letkargi-

cti, eller Triteopb, Carnt. S. fp. 7. och 7c?-s.
C/ros S. fp. 10. den foreter sig och ur.dcr-
stundom; och da SkSrgSrds F. varit som het-
iigast, utan bifogad malignite, da har den
ock kunnar jamsoras, och anses som en slm-
pbim. & Triteopb Cansos, S fp. 2 ar fortiga
Subcontinuas Sydenhami, Triteopb. decept. S.
fp. 10. med slere as de maiignare, til hvilka
1776 srs Endemie, as alla har bekanta den
svaralte, med skSl rSknas kan, sSlom utas si-
sta §. vidare inhamtes.

§ 9. Orsakerna til denna skargsrdsFeber,
och dess ’ skiljaktiga lynne, aro deis allmanna
deis enskilta. At 'den ena Patienten i villa
omstlndigheter, i en och stamma Kndemie, sin-
nes annorlunda beslvlrad In den andra, det bor
man til storre delen tillagga sielsva stubjectrens
Idioslyncrasier och deras leshads art, men at
sielsve Endemierne uti sit sorhsllande sio tv
snellan ss nssirkeligen variera, det tilskrisver
man de olika varKningar, flom Vsderlekens
msngsaldiga omlkislten sommar msnaderne ps
alia i gemen, men enkannerligen p 3 den ‘ ar-
betande hopen, asladkomma Kan; hvarsore
ock Desle as sk3rg§rds F. mer In stsndsper-sonerne besvfrade varda, och dess rltta lyn-
ne asven pa defle blst observeras kan, Omsomrarne ske de made goromalen utom hus,och
under den tiden forefaller ock(3 det trlgnaste
arbetet, i synnerbet i Julio och Augusto. Altsom Vaderleken Hfrunder ar ovanliga mactan-de, 13 lactes de arbetande derasl stundom uti
en krafterna vida medtagande «'anspiration.
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Iwarigenom de sedari blisva deflo omtaligare for.
alia pasoljande Hostens hastiga omvaxlingar as
vata och kold.

*

2:0 Observeres ock det, at ju
storre deflas Transpiration varit ora dagen, och
dess mer de blisvit vanmaktiga, deflo starka*
re resorbera deflas kroppar ater 6sver natter-
ne de Fuktigheter och angor, simi deras hvi-
Jostallen hysa; och alldenstund den narmasl:
yattubrynet belagna sksrgarden, med sina gyt-
tjefulla vikar, mer an andra orter, innom sin
lustkrets hyser allehanda stagneradc sorskstm-
da sngor, de dar otroligen sordarsva den
Lust som defle sboer lesva uti, halst de tider
defla angor as blssterej tilrackeligen bortransade
blisvit, ia s6ljer at sagde sboers^ arbetare til ns-
gon dei ej allenasl ga i mistning as den sor-
triskning som deras kroppar orver nattren
jemte bvilan as den vederqveckande renare
Lusten hsmta borde, utan dc blisva tillika as
nsmnde vikars ofunda exhalationer sa illa di-
sponerade, at om desses transpiration sedan
3:0 as kall blast med ragn for hastigt flockad
varder, ds blisva defla sorskamda exhalatio-
ner, jersite de Lymphatiska 16pningarne, ps Ma-
gen och underlisvet mast varkande, samt j-
stadkomma denna sksrgsrds Feber, hvars Esi-
demie sedan, ait som blodens phlogisticite R6t-
mans tiden blisvit okad, vstskorne as de r6t-
sulla exhalationerna belastade, och den tilkom-
ne kolden pa kropparna v&rkande, derector
blisver mer eller mindre allman, ja underti-
den sa svar, at ock de raskaste kroppar deras
cisverraskade varda; ds ock en iadan Ende-
mie for standspersonerna, tillika ossa nog kan
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blisva sa mycket farligare, som deras våtskor
ostare osversloda, och deras halsa deras ar
på flera satt illa disponerad.

§. 10. Haras knnde slere Prognostica anso-
ras; raen til vidlyscighetens undvikande, vilje
vi härmed ej uppehalla oss, halst Låsåren as
sista §. dem latteligen igenfinner; utan skyn-
de öls haldre til Prophylastica. Sa harutin-
nan ,

(om uti alt annat, kunna vi ej nogsamt
vörda Den Nstdiga Fodynens undransvarda
styre!se-lagar: as soregSende §. skönja vi, hu-
ruledes den större Verldens omskisten tillika
med dem som i den mindre, var kropp, exi-
stera, aro värkände orlaker til ofta nämnde
Skärgärds Feber. I bagge delTa har ock den
Nadiga Guden tildelt oss tvanne lika sa kraf-
tiga, ja a:ne ännu kraftigare Antidoter, de dar
til det ondas forekommande, sS vid dennesom manga andra siukdomar, utan ringaste
var atgard, aro var hallas ypperlige vaktare.
Vindarna utom oss, ocb den värkände Natu-
ren inom öls, utgöra della sortrasseliga Præser-
vativer, as hvilka de sorra val ma raknas ibland
de ypperste vara Kusters bevarare, och den
senare såsom vara kroppars ypperste Lakareanses, allenast sistnämndes vid llutet as Som-
maren varkade Diarrhœer sa handhasves, at
de ej i annat solks6rodande ondr, nemligen i
Rodlot, sa utbryta. De Præservativer (om Me-
dici meddela kunna, aro val as mindre be-
tydelse, men utratta likval mycket, al!enast
Allmänheten dem observera viile. Det ar
en hogsl angelagen sak, at på alt mojeiigit
iact, sa utom som innom oss, sorekomma och
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ur vågen skassa alla rotande ti!salligheter och
produder: hvarje Husbonde, i synnerhet uri
Skärgärden, a!igger dersore ti! sit hviloshYlle
utvalja iSdana llenbundna och sasta hogder,som ej aro for nara nSgra sumpgolar, niorasp
!er och lSnggrundta vikar belagna, och hvar-
Ut sistnämnde ej aldeles undvikas kunna, bo-
rå gSrdstomterna och boningshnsen dock va-
ra rymliga, särdeles i byalag, och de lednare
ttl eteller annat stockhvars uphogde, samt med
högre stensot sorledde, och losten i synner-
het sa placerade, at det masl sorsriskande
svdvSst-e!ler vassan vadrpt på dem Fiasver sin
fria tilgSng, men det isran dyarne komman-
de genotn skogvuxna hogder asledde varda*.
Matm6drarna borå, medeUt snygghet och ord-
nings hallande, sa bestrida den inre hushåll-
ningen, at inga rotande exhalationer, i Bonings-
eller Vislhusen och Strandbodarna, blisva un*
derhallne: gemensamt sorse De sig med rin-
nande Vatten och lustrik Dryck, undvika sadan
Spis som ar onaturlig, hetsande eller illa fa-
ren, samt vid Filklagprna utur vågen slcas-
sa alt onyttigt sisk och siorak, och med myl-
la osvertakt anvanda slikt ril gödsel. Under
pSstSende starkaste Sommarhettan, borå arbe-
tarena mitt på dagen taga sig nagra timmars
hvi!a, och i dess sialle (5 mycket ridigare an-
vanda morgonslunderna til arbete; men da
sorandringen isran varmare Lust genom Nord-
lig kall blalt infaller, slraxt klada sig varma-
re, och ej ga uti arbete ntan at vara sorsed-
de med tjockare tröja, den de ej hel!er un-
der infallande svettning mitt på dagen borå
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bortlagga, innan Sveetningen ar osverstSnden:
vid insaliande r&gnig Vacierlek, och dS de as
RorhvalTe sk&rningen blisvit vata och ka!!a,
borå de til natten sorse sig med tort omby-
te, samt dS, asven som vid alla insaliande
srostnatter, nattetiden tacka kroppen något
tiliackeligare: sssom ock ester raa och lagen-
het, da iMjolken börjar tryta, s<srse sig med
något musiigare Svagdricka, as lika mycket
Enris som Malt tilreclt, och med nSgot Ene-
bAr sorsatt. De som fora en mer sodande
Diæt och makeligare lesnadssikt, an vanligen
sig på Allmoge belöper, de b6ra medelst lok-
ta motioner stadga lemmarna, siamt vid Ipord
indisposition i Augusto, ransa kroppen med nå-

got astorande salt, eller något Laxans Anti-
phlogilticum.
• §. ix. Hvad vidare angsr curen; som den
as hvad i Huscurs Boken redan, sona ock as
hvad' i nasta §. om skargsrds Febr, Endemier
siuteligen ansores, nog lact faller en ssivar i
ogohen, ss kunna vi arven hfrutinnan undvi-
ka vidlostigher, och vilje allenast as sednare
tiders erfarenhet erhindra, at Aflorande med
Krakmedel blandade medicamenter (Emetico
laxantia), hvilka snart sagt uti alia Mag- och
Gallfebrar aro at ogemen nytta, de aga ock
framfor andra uti sksrgards F. foretrade, halst
om de ester den sorsta ransningen, i sa liten
dosi med tilrackeligit vehiculum gisne varda,,
at de sedan endast sstadkomma nagon jam-
nare Urinens och Transpirationens gsng. Om
t. e. i qvarter kalnat Chamillebloms The sor-
sattes med i lod Engelskt salt, 2 hogst * gr.
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Kräkvinsten (Tartarus stibiatus), och t lod Ho-
nung eller Syrup, lame nyttjas kvarje dygn
til 2 Matskedar hvaratinan timme, äger den
fattigare harutinnan, en foga kostande Medi-
cin as onskelig varkan, sa vai emot Skärgärds
F. som ock emot den derpa sig ostast instäl-
lände Frossan.

§. 12. Til bestyrkande as hvad vi, (3 vSi
Theoretice som Prastice andragit, vilje vi ilu-
teligen ansora 1774. Qch de so!jande Srens
väderlek, och dervid i synnerhet sasla vSr
upmarklamhet på den Skärgärds F. som yp-
pades 1776. iasom den svarasle utas alla har
a orcen observerade.

1774. ars vaderlck var, i anleonde til dea
torra vareri och sommaren, til skargards Fe-
brars alstrande ovanligt gynnande, aldenstund
Ragnvatnet itran April Manads borjan ps 5,
Manader under tamlig jamn Varma utgjor-
de allenast 4- tum'(*). Likval bles detta a-
rets Hostseber hvarken hetsigare eller allman-
nare an soljanda arets, utan sorbytte sig mer
an vanligen straxt til en ordentelig Frossa.
Oisiaken dertil tilskrisver man de tilrsckeliga
Blaster som ransade Lusten och svalkade krop-
parna denna sommar, ty utom halsstormsda-
gar, som i Junio voroU , i Julio 2, Aug. 1.
och sepe, 1. hade vi starkare blast i Junio 7.
dag. Jul. 15. Aug. 9. same sept. 6. d, de dar
utrattade sa mycket, at den rsdande hettan e/
fick uphetsa och matta kropparna, an mindre

(*) Jsms, Kgl. Vett, Acad. Handl, 1779* P- 101. &*

hvarest Hr/Tresi & Was} Led, J?- Kaltn» Methcor. obsi
ansorde snnas,
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disoonera vJtskorna til rota. I Avg. steg ock derscre
största vSrman den 28. ej osver 24 gr. hvaras ock h. n-
•de, at sastin denna do<i 20 var allenast 3 gr. och sS-
ledes 01? I 2r graders omlkiste, astadKom detta dock in-
ga hetliga essecler.

-1775 var val Srsr.ignet snart sagt 20 tum, men p 5 5Sommar Månåder allenast 5 en senitedels tum, altsa n,ist
1774 a"a observerade det torrastej varman steg
ock i.Juuiu &• Jul. något osver 30 gr. Hvad sornam-
ligast hindrade ostan unnde Febers Endemiska utbrott den-
na Höst, det tillkritver tnan de tilrackeliga blaster, (otn
asven denna Sommar instalte sig; ty utom halsstorms da-
gar, som i Junio voro 2. Jul. I. och Avg. 2.'hade vi
starkare blast i Jun. 13 d. Jul. 8. Avg. 8- och Sept. 7.
d. Sa var ock omväxlingen vid den insaliande höstkylan
nu ej he!ler särdeles varksam; sorty ehuru vi d. 27 Avg.
hade allenast 3 gr. vSrma , sa var den nu utan blast med
26 gr. varma d. 29, och dessutom Sept. M. sa blid, at
''varman i runda 23 dagar var 16 gr.

1776 var våren mcd de senaste, ty det srostade he-
la April, och slere dagar i Majo; i slutetj as nunnde
Manad sorbyttes vaderlcken åter nog hastigt, sa at v,ir-
nian sedan i Junio & Julio var 58 d. osver 16 gr. samt
steg i Julio til 30 gr. och i Avg. til 28. hvarpa solgde
d.26-7 och B:de en på h.dsan synbart v.ivkande kall blast,hvaras asven Therm. soll til 3 och en hals gr, Fastaii

■ Sommar Manadernes r.ingvatn steg til 6 och en trediedeis
tum, var dock hela ars ragnet allenast 14 tre sierdedels
tum. Hvad dessutom inarkeligcn bidrog til detta hretssvara Endemie, var ock utan tvisvel det, at Lusten den.
na Sommar ej r.insades as mer an I enda halsstormsdag,
och dessutom i Junio as 5. Jul. 10. Avg. 8. samt Sept.
8 d. starkare blast. Hirtil kommer ännu, at Vatnet vid

'str.lnderna snart sagt hela sommaren var ovanliga litet,
'hvarigenom (joraks ingan i hela SkargSrden var si myck-

et starkare, hMrt i vikarna. Den allmanna missvsxt på
Råg, som detta aret insoll, as den osver vinteren bort-
riimade Brodden , varkade ock utan tvisvel mycket pS
den bestörta och brödlösa AllmogenJ hvarutom ganska
mangas halsa ,innu as soregaende arens gängse varande
Proiior voro svara medtagna, och illa disponerade,

På s 4 manga sammanstötte Prædisponerande om-



15

standtgheter, jemte den i Augusto svara värkände Oxca-
sional orsaken, kunde ej annat an en ovanliga svar Stcar-
garJs F. solja. De svaraste Symptomer, som nu sorekom-
rao hos de måste, var står.c matthet och odragelig Hus-
vudvSrk, jemte värk i osriga kroppen och qval under
Brostet, Soinnlosa, yrsla samt matleda, sorknippad med
en desto större toreka och törst, jemte någon hackhosta.
For de slaste exacerberades den hvarje dag, med Apo-
pledViskt slut osorsedt for nagra; och undantages de,
som under Febrens hetsigare tidehvars dogo, de sorßa
g a II dagarna, sa tilsriiknade val större deien ester 3
veckor, men til krafterna sa medtagna, at de på intet
s.itt kunde rätteligen vedeisås, utan singo ytterligare es-
ter nagra veckors hsngjjuka Tertian Froslan, hvilken a-
tcr sorbyttes i Quartan, som sedan gerna continuerade
hela vinteren, Hvarkcn Chinchinan ei!er andra krafti-
ga medel, sunn.os i detta sednarc tidehvarsvet nog kraf-
tiga; men' de som straxt i jjukdomens början sorsta vec-
kan brukade de i Hutctirs Boken ansorda Laxerpulver
til hela och halsva priser, samt nyttjade derpa Feber
Eslencen, eller Mixtura stmplex, til 40 a 50 dr. til natt-
tsen, och dess emellan uti drycken, de restituerades nog
snart, samt undgingo til större delen den eljest pasoljau-
de FrolTan.

Ester den underrättelse vi genom Herr Osverste-Lieut,
och Ridd. Ehreninalm as Sagu Sokns Prasterskap, och
dem som vSrdat de jjuka undsett, om sagde Febers sor-
hi!lande uti Sagu S., si ska 1 folket derstades sorst jjuknat
kring den Ci kallade Sagu viken i Augusti MSnads slut,
hvilket tilQuknande sedan continuerade hela September,
da den ock smaningotn spridde sig up i Soknen, Tre
sierdedelar as dem som jjuknat och undkommit med lis-
vet, singo sedan Frolsan, och ratt manga Ssven Vattso-
ten. Den angrep egenteiigen gamla och fullvuxna, bör-
jades med rysningar och spord hetta emellan 3t, tyngd
i hela kroppen, vkrk i lemmarne och en tryckande Hus-
vudvark med sömnlösa och matleda; och brände krop-
pen nog het for uiiddagarne for de slasta, redan 2:dra
och 3»dj e dygnet, d 3 ock branningar i vattugangen vid
pinkande besvarade manga. Magsveda och krSkningar
var en allman plaga hos de jjuka; Tungan var isran
början straxt hvitaktig och slemmig, derpa brun och se-
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dan svartbrun sanit torr, med stark torka i halsen, P3
nagra svartnade mungipor och l.ippar, och en del kla-
gade asvcn osver ondt i svalget, Pulsen var något hög
och ti!!i;a»tjt, såsom ock Andedr.igtcn, mtn sjukdomensa mattauJe, med ständig Husvudvark, i:sta och 2:dra
veckan, ac Patientcrne slere gangor diinade, och da de
singo nigon s!ttmring, var den kort, med oro, yrsla
och utan minsta hvilaj en del voro och obstruerade.
Ester middagen kandcs kroppen mera sval, och hettart
xninsltad, da de i dess ställe besvarades as en ganlka
ymnig och an mer niattande svcttning, varandes urin
stindigt mycket röd. På detta s.ittet continuerade (juk-
domen til 9:de a t3:de dygnet, innom hvilken tid slere
dogo. De som osverlesde nämnde dygn, de tyktes der-
cster hasva nSgon mer lisa liten tid as dygnet, samt
repade sig pS 3 a 4 vcckor; icke dess mindre continue-
rade mattheten sedermera an vidare, da ock större de-
len sastnadc for ordcntclig Frosla, och ntast for Quar-
tan. De som slngo de_j Huseurs Boken beikresne La-
xcrpulver och Feberdroppar, de blesvo straxr i början
as ijukdoinen hulpnet men alle de som i denna Sokn
blesvo aderlatna, dc dos.o allesamman ester nagra da-
gar, hvarsore de*i ock sedan h.ir ej~vidare vid denna
Endemie brtikades.

Tiden och rummet sorbjtidcr vidare sorts.itta sdljan-
de arens observationer; vi måste dcrsore allenast med
si ord n.imna, at ingen Endemisk Skirgårds Feber sor-
spordes de 4 sdljande aren, as hvilka 1777 och 8 voro
med de kallasle, 1779 och So deremot nog varmare och
torrare. I n.\mnde Febers ställe besvarades slere orter de
sednare Sren as Ridsoten; och just denne bestyrker Ss-
venledes den 11. til Skargirds Feberns sorekonimande 5-
beropade Naturens varksamhet, allenast den til et an-
nat asven (i farligt ondts sorekonimande i rattan tid
sorsiktigare handhades, 1777 både vi isran Junii til
Oist, Manads början 44 dag. står are blast ("5 med hals-

starkare blast.
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