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§. L

(o^ä fnart the första mennifFior hade af then
»2llmtfa Skaparen blifwit framstälte i werl-

Ében, fom nyligen sielf hade ttåbt utur sittlM intet, theri then för stavelsen warit, fingo
the ej allenast herrawälde öfwer alla trea,
lur, som lhem csicr Skaparens befallning
hade tillfallit, at the til befrämjanbe af the*ras fanstyldiga wäl, hade them fullkomligcn i sina r)dnt>er fil

theras nytta och bruk; Utan the fingo ock then mälftgnelfen , at
the (Fulle föröka och upfylla fotoen, sä wida then oändettga
Skaparens ändarna ej annorlunda kunde minnas. Men få,
mbielig menntjkio siachteté förökning i ful.komlighetenes tilständ
mar, utan at til then ändan behöfwa inrätta nägra borgeliga
famhaflen, fä omojelig blef then fedan mennistiorna genom then
Heliga Gudens buds ofwertradande hade lidit et gräfeligit stieps-
brätt til sina fullkomligheter. Om therföre mennistio stächtetstulle
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stulle förökas, och Skapelsens änbamäl erhällas, war aldeles
oumgangeligit, at fttmhallen stulle inrättas, pä thet man the,
sto bättre mätte kunna afböja the olägenheter, fom fpftade pä
tnennistiostächtets förminstning och thes wälsförstörning; Men jn
kraftigare en inrättning ar i the äsyftade afsigters befordrande,
theh fullkomligare bör then nnfes, oeh ju fTere the äro som vi*
draga til en och samma wärckställighet desto bättre tvinna then.
At therföre folkrikheten är grunden til et rikes wälfäro, blir
theraf en ostridig fattning, hwilken ei allenast et fundt förnuft,
utan ock trowardigaste mäns tt>itneél)6tD, och dageliga erfaren-
heten, nogfamt för ögonen ställa. <£tt fundt förnuft tärer wäl
fnart funnet finna tl)tt, tä thet endast eftersinnar, huru otnö-
jeligit thet ar, at et land kan komma til wälmäga utan goda
inrättningar af hwarjehanda nätinasfätt, ej heller funna thetze
fattas i fitllfommeltait ständ, utan tilräckelig myckenhet af folk,
förutan thet, at folckrikheten häller en granne innom ftna
gtänfor, fom i annor händelse ei hetöe fötfmt, at emot tmturli-
ga lagens förestrift öfmettafFa then andra; sä at man kan i
anfeenfce (>arttl antaga, hwad Salomon i Ordspr. Bok. Cap.
54: 18. sagt, at ther en Ronung mycket folck hafwer thet är
hans härlighet, men ther litet folck är, thet gior en Herre
blödig. 822ve612 har therföre gansta ratt i sin 16e2 Pnnci-
pis Chrifti2no Poliricl, tä han meb följande ord utläter
sig: regnorum "^«^ " /<.ö^//o^««, multttuåine & es^/<« es»M,>.
Herr J&fwet Direfleuren r^c;^?' säger i fttt I>3g2t om
Swensta lemdtbeufeté hiuder och hjelp: Pag. 49. i£n til-
fcorlig myckenhet af folk är et lanbs förnämsta egen-
dom, ty lagen, ägan och hushållningen tunna gisra
them fpatfärdiga och arbetfamma til et tiles fäUhet
och wälmägo , men om folckets ökning ej främjes, jag
wil ei fckga hindras, fä dt thet Mängt, at fota et ri-
kes uptomst genom folckets dygd och flit.

a 2 Nyt-
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Nyttan, fom folckrikheten tilstyndar et land, ar nästan o,

»tfäjelig,: to ju mera folck uti et land är, cheg bättre blifwsr
thet upbrukat; tet fan äkerbruket stiga (il större högd, fä at
man ei behöfwer ärligen ifrån utlänningen köpa up fpanne-
mäl, hwarigenom dock en anfenlig penninge fumma, hwart
är iftän wärt kära Fädernesland utgär; Manufaaurerne och
berg-wärcken kunna ju genom mycket folck fattas i anfenligen
godt ständ. F sterierna minna äfwen härigenom sin fnöfomll-
ga gång, med huru stor botnad för riket fädant stjer, finner
man lätt, tä man ser af Hans Excellence Riß-Rftdet
Hett: Baron Lövemhielms anmärkning, at Swerige .hmart
är måtte förstaffa sig sistwaror af utlänningen för 450000
Daler Kopp.ntt. Haraf lärer hwar och en , fom litet fer in i
faken, kunna finna, at nät fisteriet blefwe xått intättadt, stul-
le ej allenast förberörde fumma stadna innom riket, utan ocf
anfenligen richta wärt fära Fädernesland; hwilcket dock ei fan
stje utan tilbörlig myckenhet af folck; blifwer altfä en oemotsä-
jelig fanning at folckrifheten ar then päliteligaste och war,
achtigaste grund til et rikes upfomst och walmäga.

§.2.

Efter nu folckrikheten, fom i första §. är bewist, är thenwaracktigaste och päliteligaste grunden tit et rifc^ malmäaa, se,
följer afwen theraf, at en Reaent bör för al ting winlägga sto,
om, ett föröka och ei förminsta thenna sin egendom, "hwars
wärb honom är anförtrodd, och hwarpä thetz macht, fällhttoch wälmägo oemotsäjeligen beror; hwarföre Keisar Adrianus
ock ei utan orsak haft thetta til tänckefpräk: Ampliari nomi-
num adjectfone imperium potius, YU2M pecuniarum copia
jmalim. Hwarom fan läsas Saavkdra 66. Syrobolum P2I«
538. At en Regent albrig fan pä nägot ädlare täncka , än
ntfe medel och utwågax at föröka antalet af tl;es underjätare,

är en
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är en fak, fom lyser hwar och en eftertattcksam i ögonen, ty
förutan thet, at hans timmeliga sallhet famt Rikets tvalmacht
och anfeenue aro ouplöfligen förknippade med folkmyckenheten,
fom åtminstone til någon del är afpatzad med deg innehafwan-de lands wibb och lyane, få är det en ostridig simning, at
thenne ftken år aldeles ofwerens kommande mcö GUDs full-komligheter, som i alt böra wara wåra giarningars uphof och
rättesnöre. Härigenom blifwa tl)e förmåner, som Skaparen
så ymnigt för mennistian behagat i naturen nedsätta, fram-
låckabe och, anwände til mennistians nytta, så at Skaparens
ändamål bllfwer således-på mångfalbigt satt befrämjat; i thesställe ett förödande krig afhänder många millioner mennistior,
fom ej allenast til sine egne personer i krigs lågan bliftvn för-tärde , utan ock theras efterkommanbe (som i annor hänbelse
framkomma, och mennijkio stächtet meb mänga förmåner huej-
na kunnat) mståckna albcles. Här kunbe frägas: på hwad fätt
en Regent ta tunde giöra thetta? Therpå swares: At
thet wal låter giom fig genom allehanba goba författningar,
hwilcka har at utstaka et är mitt upsåt, bock mit jag meb nå-
gra ord namnet, at therigenom stulle bland annat mycket min-
nas i thenna omständighet, om flere Medici jfnfle förordnas til
landsorterne, hmilkom feoan stulle åligga at thär förekomma,
det miffa fjukbomar ej finge bortrycka få mycket folck, som nu
beklagellgen stier: Om Collegium Medicum underfokte orfa-
kerna, tit wissa gångbara fiukdomar, som emot manligheten
föröfwa sin grymhet: öm the bäste och päliteligaste Medici
sammansätte och genom Trycket utgofwe böcker, hwaruti the
uptäckte orsakerna och tillika wiste bot for the mäst gångbara
fiukdomar, dock sä korta, rena och tydeliga, at äfwen htvat;
och en, och, icke allenast en Medieus kunde betiena sig thetctf.
Om wi bär se til wårt kära Fäberneslanb, så finnewi uti alt Wår
Höga Kfwerhets tfortif ömhet och nit, at på alt möte-
ligit fått föröka antalet af utmanaren, W hafwc äfwen

Aö at
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att glädia osi as the bästa och största Läkare, fom ttotza
the förfarnaste män i Medicin, famt af theraf trafoter ochböcker, fom rätt äro Mestarstycken i thenne weftenssapen. Sct
at thet allenast kommer an på et förnuftigt nottmnöe och btn-'
kande af the medel, fom i få måtto blifwit godfunne och före-
fiagne til förekommande af the swåra och nog tryckande olägen-
betet, som ännu åfwentoxa mänga tusende mennistiors lif och
§alfa. Nu kan man wål ej med ftiål fordra af en bonde,som at: ständigt fi)\Jofatt med fitt axbete , at han sielf
stal förstå Medicin , få at han ej allenast kunde kanna
igen alla sine egne och thef? hushåll underlydande personers
ffaDanoe åkommor, utan ock ordinera sådana medel, fom
hmats och ens compiexion och siukdomen* art fordrar.Ty hwarcken har han tilfalle at lära P mycket, eller tillå-
ter hans eftertancka och arbete, at anwånba sin tid på något
annat, ån thet, som egenteligen hörer til hans näring. Men
thet the närande personer ej för fin del förmå åstadkomma,
utan måste blifwa eftersatt, thet kunna the tärande til en stor
del ersattia. Ty the hafwa merendels både tilfälle och ofta
tämmeliga tilrackelig ttt> chcrtil, allenast the äro angelägna om
thenna theras högst åliggande styloighet. (Skola Ståndsperso-
tietne hafwa sin föda af en arbetande bonde, så tyckes thef,
efter then naturliga lagens förbindande förestrift at tala, wara
ei a-lenast stiäliat utan ock nödwändigt, ar Ståndspersonerne
ei allenast anwända sin eftertancka på upb&töen, utan ock fö-
rekomma och undanrödia, få mycket them möjeligit ar, the o-
lägenheter, fom fättia bonden ur stånd, at befordra sitt arbete
och åkerbruk: thet är, biträda bonden med rad och dåo, at
praeferver2 sig för hmariehanda stabeliga siukdomar, och at
lyckeligen fotbriftva och öfwerwinna them, fedan han en gång
redan fallit i thessts moröista händer; i annor händelse torde

Sperfonea omsider sielf liöa nöd, sedan bonden af brist
på folck och af ufelhet måst lämna sin näring.

§.3-



7
§. 3-

At hwar och en undersåte är styldig at estet: yttersta fbx*
måcjo befrämja samhällets wäl, ar- en fak, som i alla tider
blifwit antagen, fåfom en afgiord och ofelbar fannincj; men e-
huruwäl alla lemmar bidraga til then menistliga kroppens bog-
nad, styrcka och .välstånd, så stier thet likwäl på ojika fatt,
alt efter hwar ock en lems art och läge i froppen. Äfwen fa
ar thet bestaffat med lemmarna uti en Regerings fropp. En
naturlig år tå i sin vigeur och styrcka, tå alla theh rörelser
driswas til et gemensamt af naturen päfpftaot ändamål; på
famma fätt stier thet meb Regerings kroppen. Alla enstylta
formoners och afsichters brift bör wara fullfomltcjen aspassad
efter then allmänna fällhefen, fp fä snart then fet»nare mist sin
styrcka och står på waklanbe fötter, så förswinna och the för-
ra såsom en stugga wib folenes nebergång. Wår egen confer-
vation bör alttö wara förenad med samhällets wid macht hål-
lande, och thefi tillväxts befrämjande; och thet så mycket mera,
fom Skaparens förnämsta och Hufwud andamål ar härmed
i en ouplösiig föcknippelfe.

En siuflig kropp ar, om ej aldeles ottenlig, dock åtminsto-
lie minbxt stickelig, til at funna utföra meö behöria drift jt-
na förrättningar til thet almänna bästa. Bör altfå hwar och
en i högsta måtto wara mån om, at få wäl bihehålla ftn ochpne me&boraares hålfa, fom ock,at igenom ett fanstylligt
bruk och! nottiande af Medicamencer, hielpa them fom få-
dant tarfwa.

Wi hafwt redan i föregående §. med få ord anmärckt,
at Ståndspersoner åligger en befynnerltg förbindelse at haru-
tinnan så mycket möjeligit är förnöja allmänheten; Nu äro
ock Pråsterne at räkna ibland Ståndspersoner, therföre åro

och
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ock the fullkomllgen förplichtade, at harutinnan gå fin KfM/
het och medborgare ttlöanöa. Och ehuruwäl här torde någon
inwanda och tåncfa, at genom thetta påstående stulle Pråster-
ne förhindras i ståla wården, som them egenteligen är anför-
trodd, at efter GUDs Helga Ords och fammetcts föreffrift pH
det tOgaste och ömmaste ffiöta; Så förfaller likmål thetta
sienfagra inkast, tä man närmare ser i faken; Ty thetze bäg-
ge skyldigheter äro ingalunda stridande med hmatanora, ttta»
fast mera sä sins emellan förknippade, at siäla wärden wärc-
keligen på wist sätt fordrar thet fca, nemligen at Prästerna
böra äga någon insicht i Medicine, Anstod thet Frälsaren få"
fom en Afwerste Ptajt, at igenom sin undergiorande kraft bo-
ta them, fom woro med allehanda kranckheter bekajade, få an-,
står thet wifferligen en Präst, at förmedelst the, i naturen til
then ändan nedsatte medel , fördrifwa och förekomma sine egne
och sine ähörares åkommor. I anledning häraf, och innan
jag går widare, måste jag befroara. twänne inkast, fom här-
emot funna g. öras: Thet kan nc, sagas, at thet är omotje-.
ligit for en, fom ärnar blifwa Präst, at kunna förstaffa sig
få tilråckellg insickt t Medicine: han har wid Hcademien
mycket annat at lära: Mången har ock ej råd, at ligga öf-
wer en eller it; terminer i all fm tit), wid en Hog-Scho-
la: Härtil swaras: om någon ting är for en hwar memuV
flia, t fynnerhet för then, fom wil hafwa namn af Lärd,
nödigt, få ät; mist, näst salighets läran, kund.kapen om alt thet,
fom bidrager til hälsans conlerverande, famt hwad man med
största fördel stal bruka, om hålfan tyckes stå i fahra: hwad
är ustare ån en siuklig kropp ? man är ftg sielf och androm
til beswåt.'

Haru lätt kan icke halsan bibehållas och fiukdomar ofta
förekom tlts, när man har sig bekant hwad til halsans be-
warande tåtfwets, och noga i att tager thet famma? Afveit
tan en siukoom lätt i bör/an botas, mt man wtt, hvad

ma.t
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ckan lrygger sig mtö, och hwad man fan bruka med fynneM
nytta. Min mening är therföre ej, at en studerande fom wil
bltswa Präst, stal nödwändigt äga then insigt i medicin, som
en fullkomlig medicu«, ty til en sädan djup iniTfchf, fordras ett
manö hela tib och stuoier, utan min tanka åt, at en studerande
under thes mistande wifc> Academien anwänder på en eller par
terminer (om han någonsin kan) en eller par timmen; hwar dag
til at biwifta medicinsta foreläsningar både uti disten och lär-
Domen om hälsans pratferverande, som ock uti the mäst gäng-
bara sjukdomars kännande och totande, nti the nödwändigaste
imifesMedicinal wåvttxé fånnandc, m. m. Jag wågar sa-
ga, at mången anwänder sin tit) wid Academier på mycket
onödigt, hmawf han ej har then ringaste nytta, nät; han an-
ten kommer i Pråste -(Ståndet eller i nägot annat ämbete, u-
tan han har endast lärt thet in lpem fururZe odl.v.onis: mett
af sådana Medic. Colieg. stnlle han hafwa nytta hela sin lifs-
tid: Han stulle hiertinnerligen fägna sig, när han framdeles
långt stilö iftän stad, Apocheque och Medicus, förstode at
tätt stöta sin och andras hälsa. Huru wil en Präst som ej
på förenåmde fätt förstaffat sig nägon insikt i Medicine wid
Academien, med någon nytta betjena sig af Herr Aflesf, och
Medic. OoÄ. tt^^^^^z hogstnödiga bok om de mckst
gångbara siukdomars tännanbe och motande, tå han ej
kände the lakedomar chert förestås; huru wille han betftna sig
afHet:tDo&. Dareui wackraßok i famma åmne? Hwad nytta
kunde han ffaffa sig af the förtreffeliga anmärckningar, fomfinnes införda ärligen i wåra Swensta Almanachor, af mår
tios största Medieus Hert: Archiafern och Riddaren RoséN?
Hunt kunde han hålst på något fått upfylla Höga Hfwerhe-
tens ömmaste jpftemål, foln wid farliga fahrfoters i fwanggå-
ende låter Colteg. Med. upfåtta nödwandiga bestrifaingar öf-wer famma siukdomar, famt hwad läkemedel thetemot stall
-nufas, i)mitfa bestrifningar, öfwerfandes til hwar kyrcka:

B Hu*
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Huru mil, Mer jag , en i Medicin okunnig Präst, tfena
få mal ftn Ofwcrhet tonfä&otate i et få hålfofamt ändamäl,
tä han ej känner botemedlen ? Hans åhörare; lämnas ju tå
genom hans okunnighet dödenom til roof, äfwen fom thche
högstuyttiga bestrifaingar innelåses i Kyrckan at blifwa ett by-
te för mått och mahl. Om fmåra hunger år infalla, och
Höga Ofwerheten, til at rädda sina kåra Undersåtarcs lif,
låter af lärda mån genom Trycket utgtftva beffrifmngat:, hroil-
ka of wåra wilot matande örtet:, funna i nödfall tjena menm*
stjomen til föda, famt låta filfånt>n hwar Församling en så-
dan bestrifning: Huru roifle tå en uti Medicine och Bo-
tZniquen okunnig Präst, wara i ständ, at upfylla ett så högst
ömt och nyttigt af Kfwerheten påsyftat gjöremål ? Och som
af the åteliga inrikes milt tvärande örter fomliga äro nog
adftringentes fom gjöra, at om man åter några dagar af
them allena, blifwer underkastad obltruKioner och hroariehan*
da fahrliga siukdomar. Andre åter åro emollitntes, hwilcka,
om the allena ätes , giöra för mycket löst lif, och borttaga
krafterna, hwarföre adftringentes och emollientes böra wistt*
gen blandas tilhopa; hwad städa fkulle tå icke then fattiga
tllstyndas til halsa och lif; i f^u han i hungersnöd ej hade nå-
gon at råoftåga therom? £)ch ho tyckes wara mera styldig,
at bispringa honom med råd tl)eti, ån hans egen Själasörjares

Thet andra inkast är thet, at en til ämbetet kommen.
Prästman behöfwer. alla sina stunder til siälawården, och fåle-
des ej hinner med medicinjka giöremål; thehutom fordra
tt)iga fiukdomar- ei allenast et dageligit utan ofta et stundeligit
nppafjanfoe, hmartil en Pråst minst har ttö. Hårtil swares,
at dageliga erfarenheten först wisar, thet en Präst nog har någon
tid, at anwända til annat nyttigt i thet allmänna, än fpecia»
litTime til Smlawärden , och thet utan fit fammetes stadande;
feöan år ej min mening, at han stall upoffra sin mästa tid
pä praxi med. i ftn Församling, Sjdlawården stall wara

hans
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chans förnämsta och chuftvudg'öremål; men en bel af sina re-
creztions stunder, kan han utan j!at>a anwända, at med räd
och dåd, bispringa sina Åhörare, uti theras halfos (fotande,
och siukdomars botande: han kan berätta, anten ftr tjjen sinka
eller for then sinkas anhöriga och bekanta, som honom rådfrå-
ga, hwad läkemedel stola brukas: på hwad sålt the stola an-
wändas: htvaö mat och drick then sinke stal bruka , och frän
hwilcken han. stal afyålla sig, m.mi. Korfeligsn, han anwånder
Nti prgxi med. hos sina åhörare endast få mycken tid, som han utan
siålawårdens försummelse kan gjöra; och når han thet gjör, räd-
dar, han mängen af sina åhörare från siukoom och tidig död.

Genom Prästens egen siuklighet blifwer thesutom ofelbart Sjå-
lawården eftersatt, stal thetta onda förefommas eller häfmas,så stal
thet ffie dels therigenom, at en Pråst har sig bekant och noga ef-
terkommer, hwad til hålsitns praeferverande bör i ackt tagas,
bets ock genom et förnuftigt bruk af medicamenterna; så wida
naturen i thetta sitt tilstånd ej förmår fielf rätta (ig, at sördrif-
wa thet onda, som egenteligen går löst på naturens förstörel-se och undergång , och man thesutom omojeligen altib kan haf-
wa tilfalle, at anlita någon Medieus om siyndsam hjelp: halstsom ej allenast ortens nfiägfenhef, ufctn ock flere andre omstän-
digheter göra ihenne hjclpen om ej aldeles omöjelig, åtminsto-
ne swår och åfwentyrlig.

§- 4.
Thet lär wäl ingen, som haft tilfalle at något erfa-

ra, kunna neka, at icke miga gångbara siukdomar anfenlige»
förminsta folkhopen ; til bemis i thenna faken låter wara tilråc-
keligit om man anför någon af the måst branta. Kopporna
dro mycket gångbara, och hwart år bortrycka tvål /°del afthen stora folkhopen hwart år tilfommer. Men fA wist thet
dr å ena fiban , at koppornas wåldfamheter foröfma fitt ty*
ranni måstedels på barn och ungt folk, som pd et så ynckeligt
fätt intet allenast sielfwe blifwa upofftudc, utan ock alla the,

B 2 fom
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som af -(hem kunnat födas, om the hade fådt längre ttyltjil
thetta timmcltga (ifr Så bekant dr thet å andra fibern,- ut
thetta tyranni runde dels genom försichtig koppympning, dels
ock genom medkamenfers tidiga bruk, VM ej aldeles hämmasoch forMfwas, ätmmstone si forfwagas, at thet bcdröfweliga
förödande ei

t blefwe så känbart och obrägeltgit, fom tfyit be-
f ageltgen härtils watit. Har kan en Präst gansta mycket
uträtta, dels ae oswmala och förmå gemena man, at låta
rmpa kopporna rå sina barn, och wifä at man theriaenem ej
försyndar sig emot tljtn Helige Guden; dels at han kan lem-
na them, mur lhe utkomna bejlrifnmgat om the sinkas råtta
ffötfel under koppor behörig lmverrättesse, huru the som fätt
koppor ratt stola wårdas. Febrar af fiere stag, som maf, om the
ei genom Medicins förekommas, glota rent hus, ther lhe börja och
få fritt hårsta oc| fara fram meb sitt grymmaraseri, som thet ntl
mäsiedels ste ptagar. Rödsot och kikhosta gå ock i fwang i
wårt kära Fädernesland, och tilstynda chet samma en obote-
tig stava, Fråffor, men i ftnnerhet hetsiga febrar g'öra un-
lertiden gansta mycken stava , fårdeles i the wid siön liggande
orter, therest ångorna åw öfwerfiödiga, och hjekpa til at öka
the åkommor, fom hastiga omstiftcn från hetta til köld, föror-
saka pH mennitltomas hälsa. Sådane siukdomar, ehurn the bör-
jan hwarken wore allmanne eller boban^e, tiltaga dock med tiden
nti styrcka och warda smtttosamme , famt gripa få om sig , at the
blifwa en allmän fatfoot, och leöa mycket fokk till grofwen.

§. 5* . /";
Så klart och tydelW thet dr< at thetze i föregående §.

omnamde, och fiere andre sådane folck förödande fiukdomar,
böra efter mögeligheten förekommas', så wist är thet, at ett
behörig kunvstap, huru man stal i dine och annat pnefervera
fig häremot/ jemie Medicamenfemes råtta bruk äro the säkra-pe- och päliteligaste medlen hårtil; ty såsom Skaparens alf-
wschmnm wilja dr, at mennistian stal fika at bibehålla fm

holF
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U\la, som gor hennö stickelig tit ches forrättttlMrs ffyfiÄ
wförande; få har Hans:vanbe(iga tvtéhet äfwen få behagat
laga, at nu til thetta ändamål kunna hafwa i sielfwa nnturért
tiltäcketiga medel at tilgå; och Medicin dr nu then wetensta-
pen, som egenteligen isar sattet, hnru thetze medel stola nyt*
tjas och anwändas til håtfans bibehållande och återställande;
Blifwer ■ thetföre thet ingen ringa styldighet, at foka insikt i
Medicin, om man annars tåncker winna sitt åsyftade ända-
mål. T») then dageliga erfarenheten bestyrcker ock thetta med
st inånga stal, jåfom ttirroc^-lls exempel, thet år 431 för
Christi födelse ' började en swår pest t l.tl,iopien, som Nedlade
folck som gros, for få omkring i Lybien och Egypten, hwa-
datt then kom til Judaeen, Phosnicien och Syrien, och fpridde
sig fedan ut i Persien, under Artaxerxis I.oi«<;l>l^ivi reae-
ring, hwadan then bil stut gick öfwer til Grskeland, nar nu
Konung Artaxerxes sig, at thenna fwåra gästen ej hade. något
fkonsmål med sig, och at hatts land blefroe i grund ruineradt,
få framt then i tid ej stulle fiörefommaS, hade han all möda
str sit Rikes wälfard ofpard, råbftåganbes altfå bland annat
sitt wån , hwad medel han hälst stulle bruka at förekomma then-
na fwära pesten. Thenne hans mån gaf honom thet forstag,
at han ej borde fpara penningar, utan efter yttersta fötmågo
fpana efter; the förfarnaste medicos, fikfåtranfceé honom at the
kunde bäst hielpa honom härutlnnan. Han gaf ock honom
med thet famma anwisning pä Hippocrates en (-k«K och
en ibland the förnämsta medicos werlden haft. Efter undfått-
gen anwisning försummade Konungen intet at låta afgå strif-
welfe til ttirrocß^-lK^, lofwandes honom ansenliga förmåner,
st framt han wille åtaga fig beswåret at komma i hans Rike
och bota then så grymt graherande pesten; Hippocrates kun-
de wål ei läta beweka sig at fara til Perfien, fåfom et rike,
hwilket tå bar et fårbefes hat <3tXlcerna, utan han förbles
i sit fädernesland (3ra:Kei2nd.) hwarest han genom sin mogna

B 3 och
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ych dtupa insikt i Medicine, rdööatie flera tusende menniffiors
lif/ för förenämde grymma gäst. At jag må förtiga oändeli-
gen många stöana prof, af Medicins ofelbara nytta, som
nog tyckes förbinda hwar man, at betjena fig theraf, tå thet år af
noden, st år thet oförneknrligit, at hälsan ibland the timmeliga
formoner,ar then största wälsignelse, wi af Himmelen kunna åjla,
fom therföre för alt ting annat tim neligit bör wärdas och stötas/
ty snart tan then förlora, mett ej få snart återtvinna^

§. ö.
Jag hafwer ret>att i föregående korteligen anmårckt, at aU*

mogen fielf är för sit trägna arbets idkande omöjeligen i stånd
at förstaffa sig erforderlig insikt i omroröe wettenstap. Jag
hafwer ock bewist, at ständsperfonerne, och féljachteliaen Prd-
sterne i fynnerhet, böra äga ätminstone något tilrdckelig kundstap
i medicin, st at the wid tilfalle måtte kunna hielpa sig sielf-
wa och then nödlidande Allmogen. Och ehuru i anledning
of the anföröe, förbindelfen för Pråsterne år oundwikelig; icke
ches mindre mil jag anföra här flere sådane omständigheter,
som ctn pttertigare stola för en dag lägga och bestyrcka, thet
fag i föregående foft bewifa. Skaparen har behagat förse och
utrusta hwar och en landsort med mista infeaer och wäxter,
hwilcka af inwänarena, ej til något annat i ceconomien bru-
kas, få at thet tyckes therföre wara folklart, at staparen med
thetzas stavande, til en gansta stor del syftade på theras bruk
i medicin, til at förekomma the förestående och håfwa the ito>
kade siukdomar; Men intet mindre stulle minnas, än Skapa-
rens alötatvifuste af.tckt, om ingen frägade efter at anmånöa
och nyttja them , utan i thet ställe reste många mil til Apo-
thecare, at söka thet, Skaparens godhet tit besparing af onö-
dta kostnad och möda, låter st ymnigt wåxa för allas fottet,
och lika som anmana och päminna the förnuftiga om theras
brakande i nodenes tid. Ja fastän man bodde när wib Apo-
theqaet, Hörde mUtt äga insikt medicine, therföre at för e-

gen
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gen dör ofta kunde wåxa the bästa medicmai.sta orter, tbetn
man med ringa möda kunde få, tå man i wtdrigt fall, wo-
re nodfatat at kjöpa the famma ifrån Apotne<zuec och be-
tala them dyrt ;

.nocj, fom tor hånda ändå ej wore få goda
och farstå som the hwtlka man fielf kunde famla; Så at thet
endast tömmer an på sidfma warckståUtgheten, och at man
rätteligen kan urstilja hwar och en 6rt, famt weta theras nyt-
ta , och huru wiba the wib yppanbe tilfalle böra brukas.
Men at lära känna orterna til theras fpecies och nytta, äger
bland anbra en Präst thet bästa tilfalle, unber best läro-år wid
Aeademien, tr>er i synnerhet i wåra tider thenna wetenstap,
ej med mtndre drtft then ftuderande ungdomen foreläses ån
ant>re Wettenstaper.

§" 7.
Thet dr bekant, at fiere landsorter ligga längt ifrån såda-

na städer, som åro försebba få med Läkare, fom <Apotbeo.ue,
jå at fåfom jag redan anmärkt, thet ej kan wara altid fä
omöjeligit, at formanta någon hjelp therifrån; ty en sådan tit
Apothequet anståld resa wore ej allenast mödosam , utan ock
kostsam , så at iblanb fiere weckors tid then redande blefwe bor-
ta iftån sitt axbete, Landtbruket til en otrolig städa, fom ock
at then förmodade hjelpen ifrån Apotneyuet torde komma ctn-
tingen försent, eller annars afiöpa utan någon frucht; hwari-
genom then noofioanoe hade tredubbel städa, ty först wore
dagswercken förlorade , til thet andra en fåfäng fostnctt) gjort),
och änteligen liftvet, som genom styndsam hjelp kunnat räddas,
förspilbt. Men annorlunba förhäller sig saken med Presterne,som merendels altiö äro flere, i hwar socken, och funna så-
ledes förfrågas utan särdeles olägenhet. Prästen åligger thes-
utom at flitigt besöka the stuka, hwarigenom the glfna tilfälletf
med fördel kunna nyttjas, så ttl kroppens tom fialens ond?,
utan at thet sebnare stulle lida genom thet förra. Lärare kän-
na sina åhörare til thetaS. complexioo, temperamentet och lef-

nads-
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naöésttt, famt med hwad för oordentligheter the måst kunnat
ådraga sig siukdomen , och fåledes båtite funna förordna m».
dicamenternacfttt: hwars och ens behof,ått en obekamer medieus,
med hwilken then hjelp behöfwande, knapt aifroer fig i förtroligt
samtal, mycket mindre mil eller förstär yppa alt thet, som kunat bi-
draga til siukdomen, tå han twdrtom för sin Präst thet i största för-
troende uppenbarat: och thet st mycket mera, om Prästen förr ge-
nom näara lyckeligen anstalda curer wunit dubbelkredit; blir för-
thenstuld i anledning af the anförde omständigheter ostridigt och
hlklart,at enPräst som förstär medicin,? göra mångfaldt nytta,
%it ytterligare bemis theraf förtjenar anföras, hmaö Herr Ar-
chiatem och Riddaren l.ll>?nHu« berättar om en hederlig Präst-
man i sin Skanfta Resa p. 274.'Lindewall(Mårten) Pro-
"steni Efwerlöf hade fått mycken smak för medicin, hwatfkt
"hatt och låst åtstilliga Auaores, såsom Benertumoch thes l.p'l«
"tomacor, Dansta Schmidt med flere andre Aaåorer; Emed-
"lertiD hade igenom inländsta örter sikt bitråda sine sokneboer,
"tå the tvarit stadde i ftufbom och wånda meb enfaldiga hus-
"medel, som undertiden lockats, hwarigeno n han munnit re*
"nommée för sin emperie i sierran liggande fofnar, tvi sågo un-
yder hans tak the masta inlåndsta officinai örter torckade til
"ansenlig quancitee, hwilka han utdelte tit the sinka som sikte
"honom, at the altst fingo lakemedel for lätt pris, och stuppo
"blanda mänga saker, som ofta (ket af Medicaftris, emedan
"lhe störste curer hafwa altib ffedt med fimple medicamencer,
"som uti nog dofi och länge blifwit brukade, then fattige landt-
"mannen flor for Apoc^eqviet, cher ofta lifwet faljes dyrt: är
"rädd for medicis och chirurgis, dem han ej wet afstllja och
"watia; har största förtroende til sia sialajorjare och rädsör sig
"gierna med honom i nöden, thet wore en stor sak för riket,
"om the masta Präster oå landsbygden förstodo at enrera the
"allmännaste flnföornat som årligen bortrycka så många tusende
"af allmogen, och som merendels lättast botas, som Dyfenrerie,

Sktör-



17
jörblugg,Roscn, Sura bttn , Brånnsiukan , Sråssan; Jhurn".

thckeliga roore icke mbyggatena, om Prdftcma fötfiobo at bota tbcs"fet siukdomar med then M?sli'/ln, som waxcr utan 'penningar sör"
hwars och ens dörr? hwad förmon wore icke thet för riket? hwad"
yöije och heder wore chtt icFe för them ptlfma."

§. 8.
Widare ar sör cn Präst höaftnödigt) athan wal förstår hwad wid

Discenåt at s akt taga, cj allenast för un egen kropps hälsa, u-
tan ock, at intrycka samma hos sina åhörare, therföre nar han
for sina Ähörar^ inskärper ssyldighcttn mot GU-Doct) wår nästa,
få bor x)an ej lämna a sido ssyldighetema emot ost siclfwa, roar egen
kropp och halsa. Hatt scr bagdig.cn, huru allmänheten förser sig e-
mot Disetens teglor, och' huru många och fmåra siukdomar then
thtrlomom tilstyndar |7g,och therföre börbjan meta at marna them för
owardfamhet uti förhållande, pa thet the therigenom må undwika the
pufbomar, som annors stulle satta theras lif sahra, eller åfminfto-
ne kosta at eurc-11,. och försumma theras nobmdnbiga arhele. Then
Heliga S'"rift lämnar honom hårtil ett ymnigt förråd af stöna språk
ja i Nya som i Gamla Testamentet.

§. 9.
Wid Tabell'tvarcket har Medicin sin oförlikneliga stora

nytta, fom ar, at Öfwerhelen bör fa kundstap om inbyggarcnas
tillstånd, hålfa, siukdomar, aftmlsamhet m. m. hwadan Ofwcr-
heten fcdermcra kan taga sådana steg, tern til många ölägenheters
ftrckommande dro högsinödiga; Hwilket alt Herr Secreoiren
och Riddaren p.Wargekun, roal utför uti lhch lärda as-
thartiDltngar eller anmarckningar om nyttan af årliga förteckningar
på födda och döda i et land, bwilcka finnas införda i Kongl.
Wttenfi. Academ, handlingar sör ar 1754 och 1755. Nu
lbsr en Präst til fölfe as öfrverhefené befallning, uli Tabcll-
roarcket helt noga och uprichtigt uptcckna och anmdtcf, as hwad
siukdom hwar en Person, sa dlbre som yngre uri församlin-
gen hwart ar dödt; mm huru mil han. wara i fiånb, at thetta

C med
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med någon fäkerhet oct> mighet gjöra, om ha^t es jfcröf ww A-
cademien, eller eljes staffat sig åtminstone sä mycken insikt i
Medrine, at han någorlunda tilsötlitellgen kånnet ftufbomarna?
Utan han forte ta snarare ofta upteckna, at så och så många
personer, i hans förfamliwj blifwit bortryckta af then siukdomen,
fom aldrig infunnit sig hos them, och således bestylla orten för
the siukdomar, fom fållan ther pppa sig; och twått om, af o*
kunnighet gå förbi sådana, fom gjöra ther städa. Förslår ban
ej Medicine, år han ej i stånd, grundeligen Utsorssa xåtta siuk-
domen, utan lita på gemene mans ofullkomliga och salssa berät-
telser. Huru ofta stcr icke, at la en i Medicine okunnig Pråst
kommer til en, i fitt yttersta liggande ftuf, fom tå anten har
swart at andas, ellcr kostar något och har ondt i bröstet, up^
fefnaS han ester döden ibland them, fom anfen afiibit af andtåp-
pa, eller bröstsiufa och lungsot, fast then döda hast en hel an*
nan siukdom, som sörorfakat thest död, ty andtdpra och harc-
kande i brostet plåga infinna sig til sista siut hos gansta många
menniffjor, fom aftida härisrån, sedan kroppen förut, genom en:
annan hufwudsiukbom mist atla krafter: i grund af then okunnig-
het i Medicine, som hartils funnits hos största delen af them,
fom lagt hanben wid Tabellwarcket, wågar jag saga, at gansta
många församlingar lära mara, på hwilkas Tabellböcker röran*
t>c the aflibncts siukdomar man ej fan med någon trygghet lita,
tztan man nödgas anse them gansta felanbe i thenna delen, sa at
thet som bygges therpa , bygges på thcn ofäkrasie grund. Men
the gamle roörbans wårde Prästmän, som lagt handen therww,
åro på alt sått urjåktade, ty först dress uti theras Academ. år
Medicine, och Botaniquen ej med then brist fom NU; och fe*
dan kunde the minst fe förut, at en Kyrckjoherde och Präst,
fkulle ofwerhopllS med få många sör obekanta gjoromål, fom
Tabellwarcket, och annat, som nu år lagt på Pråsta Ståndet.
Men the Studerande , fom thesia tider arna sig, til thenna
wigtiga si;jla, hafwa ingen fullgiltig urfaff at förebara, om the

för*
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sörstimma ot -%f?affa sig någorlunda rålittligjnftff t ftufbomart
fånncnbe. Äsidofättes tbetta, fä ster, at Öfwerhelens hdlfa-
famma författningar blifwa til en stor Del frucfctlöfe, och inoM
ting år wunnit genom Tcbellwåtcket, hwartil Prästens osticke--
lighet, at sullajöra sine Ämbetes Sysior endast mallar. Thenne
Prästernas okunnighet, är ej aflenafl hinberlig i Oswerhetens
höga assikters winnande man ock på rcfft fått högst stenig; ft>
om siukdomen bar warit en annan , ån then som i Tobenmarfet
or anförd, blifwa the af Colleg, Med. til thenne siukdomcnS.
fördriswande gobfuntme medel, intet altit» til siukdomens botande^
uran ofta fil thes alstrande och underhållande nyftiade , så wida
olika siukdomar fordra ofta olika läkemedel, och the fom i then
ena ftufdomen tiena til thes brytande och håjrcanbc, tjena un-
berfmnbom uti en annan fil thesi underhållande. Hr sotthenssull
thenna nog betydande omständighet, ej ringa förbindande, af chesom ärna fil Präsiasiåndet, under theras mistande wid Acade-
mien, ther titcn ofta met> mintre gagnande tillbringas, sorwårf-
wa sig någon insikt i Medicin. Och fem then insikt som for-,
dras af en Präst , til Tabellmerfefö förfärdigande , ej sträcker sig
längre, ån til slutdomars kännande, så ar thet ej förswårt,
at wid Academitn j yngre åren fullgjöra thenna sig åliggande
skyldighet; hälst om fbet just icke ät fullkomllgen lardt, på några
t mmars tid, fom dock Herr Archiatem och Riddaren Linkmeu*
påstår i ftn Skansta resas pax. 24/- kon (het dock på nog
kort tit innebåmtas. Thet städade ej heller, utan wore begst*
nyttigt som i föregående bemist ar, om the hade en grundetig insikt i
Men:cm, så at the kunde hjelpa sig siclfwa och sina Ähcrare.§" 10.

Sa nyfflgf och gagnande thet är , str allmänheten af Prässer-
ne äro nagorlunde gode läkare, så litet blifwer häri wunnit, så framticke then til Prästa Ämbetet sig ämnandeungdom wld^cadcmieme
blifwer handledd, och på mångahanda sått upmuntrob, at täncka pä
thtt enfannetltgen, fom then famtne, i anledning afthetz utxoaiba vi.
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t« § { stamtiden kan och bör fil sullgjörande afsine ffylblgheftf,
ftobna för ett smart anfroar, tå then en gång af then store ©tT-öc-nt
roarber sramhajd (ilrebogjörelse för thet pund , honom ej allenast til
bew.irande, utan fast mera til förkofring blifwit lämnadf och anför-trodd Ty om man under sine Acad^mista år är esterlåfen at sör-staffa sig thenne sa angelägne insikt, få är thet merendels fåfänge at
förwanta famma fedan man antagit Präste Ämbetet , fkilb sig ifrånAcadsmierne, och Mist tilfalle och lägenhet at lära sig Medicin,
förutan thet at man sedan meb fterehanba bekymmer och Nmbetz St)*
sior sysselsatt ej-fan hinna at gripa an wärcket, som unber Acadsnu-
(le åren få fnopligen år eftersatt worbet.

Academierne äro ockaf Höga 3)fwerheten i wåra'tider få in-
tåttabe, at man med största beqwämlighet kan gjöra sig stickelig, sä
i chenne, som i andte nödige och oumbärlige wetenstaper. Thet fat-
tas therföre ingen ting annat, an ren hog, som snart nog är i stånd,
ifå bestaffabe omständigheter at fullborba werckef. Hwad obessrif-
we% nytta och tjenst, the Hederlige Prästman glorbt åt Fädernes-
landet, fom förskaffat sig en någorlnnda mogen insikt i M^di^ine,
så til hälsans sörwarande hos sina Ähörare, som stukbomars bo-
tande, och flera meanistjors räbdande, i synnerhet wid Mitto-
sam na och om sig ftätanbe fahrsoter, therpå hafwer man flera
bewijs, sa i Sverige fom här i Finland, them til största heder och
Äreminne.
" Jag önstar therföre stutcligen ingen ting, högre, än at Herrar

Bluderlls> '^wille meb större ömhet och ffif, an thet hänils stebt, i
synnerhet tbe, fom arna sig til thet '2£igtigaPrasta Ståndet, stas-

ja sig en nöbig mfiH uti thet högdsaooi^a SruJio M-dico.
Wärt Kära Fädernesland och sig sielftvom til en hugnan»

de och owaroerlig förmon, och ©il-Di til Äro.
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