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§. I.

■C 33of?ap?
mycket i bruk, utan

titott/ ((fe
alknajt mänt mi;ct'et i -bruf, wtrnt ocf i marDc
och anseende, derom witnar sa wal dcn H. Skrift/som. wardstige Skribenter. föes stora nytta i
hushållningen, ar afwen almånt bekant; t\) den

gicr äter - och angffiötzlcn sin ' styrka, befrämjar rörelsen' i
handel och pandet, belönar sina iökrc med margfalt
nöje och nytta. Men sa uooigauh nyttig närings gren den-
na ar, sä mänga swärighcter och austöter är den ock under-
kastad. Den fordrar icke allenast trägen flit och iöoghef,
utan ock insigt och kundjkap i de. stycken dcrtit höra; Meit.
ofta saknas bägge delar hos dem, der med hafwa at syst-
la, utom bwilka öoch andamälet ej kan ärnäs ined fördel.
Odclanta sinkdomar upkomma ofta, som aibu hela handte-

understllndom mera ffadelig än gagnande. Detta har
jag nogsamt ährfarit pä min foster-bygd; der bostaps ffiötzelN'
ar sä mycket mcra af nöden, som svära mitzwaxt ähr bek^age-
ligen ofu nog rycka brödet uhr. munnen pä landmannen; dä.
nästan hans endaste spis.bestar uti stamp-eller barkbröd, fur-
tni&lf och nägon gäng en bit ost, smör eller tärtkiöt,om det
kan ästadkommas: wid sädana 'omsta^dighttcr, hade. sanner-' A ligen
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ligen mänga hundrade ofta mäst öka de dödas antahl, om
icke bostaps stiötzeln lättat deras hunger cch styrkt deras swa-
ga krafter. Men hwart wille man taga wägcn,om ock detta
felade? En utzel och jäimnerlig död stulle witzerligen förestä.
Men få har ock, beklageligm, uti de sednare är/ en smitto-
fam od) okänd bostaps sinka derstädes sig icke allenast inri-
tat, och pä somliga stallen nog illa hällit huus med bosta-
pen, »tan den har ock sedan smäningom mera och mera fig
Ntwidgat til inwänarcnas alt för stora och mera än kanba-
ta städa. Som jag nu dels ficlf warit et bedröfweligit mitt
jie til det elände denna bostaps pest pä min födelse ort ä-
siadkommit, dels inhämtat atstilliga berättelser om den sam-
ma frän fiera trowärda Personer i österbotn; sä har jag
hälst welat utwälja detta ämnet til et Academifk försök; In-
galunda i den inbilning,at kunna afhandla och utföra alt detsom saken fordrade, inan allenast at ställa korteligen nägor-
lunda bestaffcnhetcn af ssnkan det alllnänna under ögonen,
i den afsicht, at tilläfwentyrs nägon torde finnas, som un-
derrättad derom, kunde träffa pä timliga medel, sä wäl til
prsfervativ emot detta onda, som ock at bota de redan be-
fmittade. Jag widgär gärna, at i denna bcstrifmng saknas
mycket, äfwen af det, som enkannerligen stulle gifwa ljus uti
Men, säsom: den sinka och störta bostapens anatomie, til-
förläteliga botemedel m. m. Men min inskränkta tib och omstän-
digheter hafwa ej tillåtit mig f gransta alt som sig bott. Wi
finna ock, at den pä nägra ähr, nästan öfwer hela Euro-
pa grafferande bostaps pesten, satt de starpsinnigaste Ivlecll-
evs, som af Kfwcrheten enkom blifwit anbefalte samma sink-
doms undersökande, nog at sytzla, och merendels til denncb
stund, lämnat dem i mörker?, sä wäl hwad rätta och för-
nämsta ordsakerna til fmittan angär, som hwilka säkra bote-
medel mot den samma mände wara. Hwad kan dä* af mig
wäntas? Imedlmjd hoppas jas den G. L. benägit anser

Vit
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mit wolmenta upsät; och der den Högste lämnar mig tilfal-
le, stall jag fmmoeles fota til en del upfylla hwad harut-innan nu brister.

Vj). 2«

:{^!SO M siukdomens första början kan ej rneo witzhet nägot
"K^'^j berättas; doch tros, at den intet warit gängse i älore-MO tider, utan stall begynt första gängen ungefärligen ähr
1698., uti närra klen af öjferWtn och allenast i Limingb
So6>n, hwarcst öen här och der wiste sig, pä de fä kallade
Limingo lötar ( Fen. isii och voÅtyå teto ) fom är et låg*
landt och jämt fält, hmilFet, genom en dcrigenom i hafwetlöpande ää, afstärcs i twänne delar, Sedan riltog dcn fmä*ningoin mera och mera, utbred.mdes fig roiöare åfmen pä
(niDxa til desia lötor gränsande stallen, och har warit somliga
ahr gansta swär och känbar; såsom i synnerhet ähr 1755. (a)
dä den ock fiyttade sig til Lumijoki Capel , derest den ej ännu
tilförene blifwit förspord, och hwilkaé kreatur hafwa intet
umgänge med de omkring lötorne boende byars bojFap. Sc-
dan den tiven, har den har i Limingo fm&nmgotn afstadnat,
fä at den pä ätm ährs tid ej nägon särdeles städa gmbt
(b). Wid patz ähr 1720. clfer 1721. oppaöcö den äfwen i
södra delen af österbotn, och aldraforst i Storkyro Sochn
(c)» wib Sftapeb», der drabbningen emellan den SwenssaA2 och

(2) Det säacs: at allenast pa cn dag dödde 90. Hastar, utom«n myckenhet annor bostap.
(K) Om dc^o omständigheter har vice l^tt. Herr Esaias ravan-

DER, lämnat mig gunstig undcrrämlse.
(c) Hftex gammalt folks berättelse, ssal f&r 60. 3 70 ahr tilhalct'*

en ort af dossaps fjuFn, warit gångbar i .^li och v^o; fast ej ss
"wvtfet starckl; doch ges: at äfwen folk blifwit bcsmtttade deraf.' mm
<Mst ar, em dtt tvartt den nu gängbara eller någon annan.
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©ch Nysta Kl-meen ähr 17^4. ftzr sig gick scl). $ftel> denna
lilla byn war den intet lclnge nögd, utan tog sedan wioare
för sig, och gicf snart öswcr hela Sochnen (e).; men blef
likmäl mast innom den samma i mänga ährs tid; od) öfwa-
de inga särdeles wäldfamheter i de näst gränsande Sochnar,
ehnru de intet blefmo utan besök dä od) Då ; Men någon tid
Henfter, nemligen ähr 173?, tog den ock öfwerhanden i 1^
l^la och Li.'lkyro Sochnar, fom äro närmast

' betagne til
Storkyro; följande ähr lät den ock infinna sig i Voro; men
har doch intet angripit detze Sochnar sä fwart som Srorkl)-
Lo (f).. Ahr 1744. sommaren, (som började med stark
heta och tärcka) kom den, i början af Junii SOJÄnaö, tel
Lappo och llmola Sochnar, hwarest den med gansta stop
häftighet Zi-3sst>r2cls j 3. ål)ts. tid (g) od) giorde onda fnatt
sagt pä alla hastar, och en stor del af annor bojFap (h^
Detta ähr war den ock nog swär i Mnstafari Sochn; men
likwal lindrigare, än uti de ofwannamde. De fidste förfintlie
-Ähren, har man , Gudi läf! ej haft fä stor känning af hen?

ne
(d) Af somliga wil fåregtfroaé, at den warit »ämvft rcdcm förr>Kyro-siag, och stal begynt ifrån Orismala och Ulfwila byar; mcn b<>

lättclstrlia derom äro sa oltfa, at man ej kan byMa derpä. Mcn wistar bet, at den efter flaget började ifrän SJajjobp, och alt sedan po»
HNit. ,

(<-) Iftan ahr 1734. ffl och mcd 1745., har enbart i Storkyro
Hödt af hast. 1641. Kor 1293. Oxar 689. ntom et stort antal unga nöt',
Har och Swin. Ahren 1742. och-43. äro intet har mberaknade, cme,
dan man ej kunnat fa förickning dcröfwcr. ■■iihi.mi.

( <) Ohrcn 1735. och - 56. dödde t Laihcla, Hast. 88. Kor 14}. Z>e
2:nc följzndc åhrtn i *oro H.-st. 3^B. Kor 290. £)tör 50.
' (3) Sinkdomen började detta ahr n3got förr i Storkyro, än i

iappo och llmola.
( ii) I Lappo ncdcrlade den et antal af 394. Hästar. 5 c>: Kor.

A7. £>]rar. 103. unga nöt, utom Fär och Swin. Dc2.-ne följande ahre»icke til stort mindre antal ; mcn mast wid Meder Kprkan. Scunm»
åhr i i!,n^2 Hastar 152.Kor izö.
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tte; doch har hon nästcm åbtligen, har och der, lämnat no>
got tekn cfrer sig. De midt i landet belägne Sochnar, fä-fom ock Lappfierd, Nerpis och Malax, hafwa härtlté, stmycket mig bekant är, haft den förmän at flippa denna obe-
hagcliga gästen; wore ock onjTeligit, at den framdeles wille
<j allenast lämna de famme obestkte, utan -at-Den ock wille
aldeles förfwimia frän de orter, fora hartils haft få stor och
swär känning af den famma.

§. 3.
vC3S'U följer en kort bcstrifning öfwer siukdomens art och e-
-3fcah gcnstaper, om l)m\lh\ man kunnat giöra fig uuderrät-M^3> taö; och l)tt man i ad)ttagit derwid följande:

1:0 Domen ar intet alla ährs tider lika; utan nu.swarare, nn äter lindrigare. Den begynner gemcnligcn i me-
-^!o Junii, tiltagex sed.ui smäningom, rättandes sig mycket
efter wädcrlcken, sä at em wädcrlcken är kulen och ragnach-
tig, st märckes ock■ si ckdomen swagare; men twartom uplif-
was den af torcka och wärma; hwarfö'^ den ock altid at
swärast just den hetaste tiDen .af fommaren, fom gemenligen
infaller, efter gamla stylen, i fiutet af Junii och i början af
Hulli Mänader. Uti Julio begynner den småningom aftaga^
och tyckes lika som mera och mera förlora fin styrcka, och
nödgas täncka pH afffied.mcd den dä ifxån otz bortwikande
fölen och hetan, som nu mera, fynes förmchna sjukdomen fin
"ticnst tit widare fientligheters utöfwande. Om des sidsta jlut
kan doch ej något wist fagas^, emedan wäderlekcn, fom fagt

dertil mycket bidrager, Mr 1744. dä det i Julii Ma-
nad blef rägnachtigt och fulit, fä märktes strart fiufDemena<iftagande, hwarpä den och nästan aldeles uphörde; men i
flutet af famma Mänad, dä wärman ärer öktes meö wo-
rande torcka, fä infam sig ock bojfcipé fiufan ä noo, ja, äf-AZ men
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sven pä Mana ställen i Sochnen, der den intet annufrlfo-
rene warit. Somliga ähr warar den länge in pä /luguM
Månad, som enkannerligen åhr 17^5. och 1744. blifwit anmärkt;
doch pläga inbyggarena, fom kommit i mistmng af sina Area*
tar, förskaffa sig andra i 'stallet gemcnligcn miD.flutet af Au-
tzutti Manad, fom dä merendels blifwa conlerverade til ua-
M ähr, fast ej altib. Tit wintern plågat den gcmcnllgen up-
böra och giör dä ingen fardcles ffada;, doch har man äfwenibland mäst röna den om wintewden dä och dä, och sages
den wara fmårajr i O^emder Månad d!L. när kölden är

fom strängast.
2:0 Plägar den wara häftigare nar den upfommer i he-

ta somrar, och tyckes då lika fom wilja tafia med betan om
förträdet at anfächca de arma Kreaturen, i synnerhet om den
sidstnämde warat någon tid med lugn och torcka; men om
den ej röjer sig i Junii och Ju!ii Månader, waderlekcn mä
wara hurudan den mil, sä har man, näst dm Hcgftas bi<
ständ, förhoppning, at blifma förikont det åhret.

3:0 3 början fäges denna Man intet hafwa angripit
hastar, utan förnämligast hom-bostap; men twattom, giör
den nu altib sit största b;>te af de först nämde; häraf hän-
Det, at när något hemman eller by bllfwcr af siukan angri-
pit, så går det merendels mangrant med' hastar; men intet
st med Horn-Kreatur, ( hwilket doch ingalunda ar almänt,
et det icfe Lulle tåla någon exception). Nast Hastar Dör der-
cf stor horn-bosiap; sedan får, lutet många kalfwar; men
aldraminst ©min. Några kattor förmenes ock hafwa blif-
wit döde deras. Höns och giatz städas intet, icfe heller hun-
dar af blotta nosande pä de besmittade eller Deras as; Doch
har man scdt, at, em antingen hundar eller swin stickat uti
fi<s de besmittade Kreaturs blod, sä hafwa de ffuknat, och i-
bland äfwen störtat (a). Sjukdomen giör ingen stildnad e-

nvMn
(a) Bönderye i^aga ofta upstära Hreb pä de bchnittade SxeaM
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mellan Kreaturen, utan låter <ig behaga sA wäl det magra
fom feta. Men marfwåroigt är, at dä bostaps Man på
andra orter låter åtnoja sig endast med Hastar och annor
bostap, sä angriper denna här understundom jamwäl menni*
ftor, bäde yngre och äldre; doch ej så mycket som andra
Kreatur. £

4:0 De Kreatur, fom hämtas ifrån andra orter,dö oft
ta innom några Dagar, ja, ock stundom sannna daa de dit
ankommit. Deé utom sages: at om ■ siukdomen ährct ocrpå,
sedan de blisivit hämtade til orten, begynner röra sig, så må-
ste dctze altid först sätta lifwet til

5:0 Wisar den sig antingen imcller mwartes, mm ej,
få mycket jag wet, begge tillika. Menniffior hafwa biifwit
allenast utmättes ansiuckne, och det gemenligeli på sådana
ställen, som a'ro blotta och baxa, såsom: ansigte och händer;
jamwäl ofta i ögna lacket; men stundom ock på andra med
fläder betakte lemmar.

6:0 Menniffior, fom haft anstöt Deraf, hafwa i början
ej kändt någon inmättes sweda och wärck; utan på det an-
stnkna stället hafwa somliga märkt et Mande eller häftigt
kliande , somliga et smidande, och somliga som et styng af en
tiåls udd mcd hetta; men andre dercmot hafwa intet kändt
Mgot fådant. En stund Derefter, har på samma ftålle up-
kommit en liten blemma eller blånad, til färgen fwartgul,
samt igröpt mldt uppå. Denna blemmau etter blånad plågar
sedan upswcllla, icke annorlunda än efter et orm bet, och det
knnem en fort tid til en fasclig swnlnad, då ock sweda och

wärk
medan de ännu leswa. De underlata icke heller at M dem sedan deWfxoii döde. Wid iabana tilfallen har ofta händt, at då något *cmi«eller Hund siiM uti sig blökt, fom runnit utur Kreaturet på marken,
hafwa de på samma stund ssuknat och fwufltt jämlucrligcn, i synnerhet ihufwudet och hela frainodea, ja somliga, som tagit för snålt för sig,hafwa fatt lifwet fil; ,mn andra genom föt-miölts drtcfande, som för,
Mnes, kommit ft'o före igen.
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worck pä Det anstuckna stället tiltager; Derpå- infinnersig hos
pltiencen en fwår hufwud-warck; fedan ock inwärtes ref mcd
stark wämielse och upfasttting. Nar siiret blifwit upsturit,
(å har köttet Derunder warit swartachtigt och gansta futtlt.

7.0 Andra Kreatur angriper den dels m-dels utwärtes,
och roct iag intet mifi hwilkct oftare stier; Men ofelbart är,
det, at åhr 1744., äfwenfå 174T. maiftcé största delen utwär-
tes cmstucken. På de inwärtes besmittade fan ej märkas nå-
got utmättes tekn deras widare, an at på somliga har ge-
nom bägge näs-borar utrunnit en mycket ful gulachtig siem;
på somliga har man fedf, ot blod utb.rustit genom bägge än-
dar; på andra har åter en gulblodblanDad wätsta eller fmetcutbrustit öfwer hela kroppen fedan (

De bllfwit döde. Deras
inälfwor öro intet öfwer alt förstämde; utan allenast
något wist ställe, som träffat för stått, (så fallas fiufDemen i
almänhet;)så at hos somliga funnits en förderfwad lefra; hes
fomliga har den angripit hjertat; hos andra åter micltan,
gallan, blåfan eller något annat ställe, som altiD af sam-
maulupen och derwid stelnat) blek, : ser mörkt ut, störande
något på gult.

B'.O De Kreatur deremot, som allenast utwartes städas,
fäges intet hafwa något inwärtes synligt fel; icke heller ser
man getiotn deras nasborar utflyta någon wa^sta, som dochstier hes några af De inwårtes anstnkna. (éåxet eller det
städade stället ar af famma bestaffenhet fom på menniffior;
Neml. at något ställe eller lem npswäller; och har swnlsten
befunnits inuti swartgul och upfyld med ettjokt stem, dar-?
rande som gred-råm då det miDxbxeö; ar altså intet mycket
olift Det inwärtes såret. Men härwiD är markwarDigt, at
Det utwärtes såret har funnits hos fomliga Kreatur, i syn-
nerhet på de tjockare stallen, således, at fristt och oförderf-
wadt fött warit emellan sielfwa fåret och inälfworna, eme?
dan fmittan intet trängt sig alt igenom ; men hos andra der?

emot,
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emot, har Den gåt alt til inälfwerna, doch, st mycket man
kunnat märcka, utan at städa oem. Hes fomliga foges ock
blifwit märft, lika fem hade en fula genemborat hela Krea-
turet genom hjertat, och lämnat, der den gåt fram, fwart
fpår efter fig; men detta händer ej få ofta. 2lf de ut-
måttets lemmar äro för denna fmittan mast ntfatte: hnfmiiD,
( och det esomoftast unDer hafan ) hals, bröst, nnDer bufen
och, i synnerhet, på hästar ljumstan och på for juren; doch
aro uiiderstuudom jämwäl andra ställen staDDe.

9:0 At denna ffufdomcn är fmittofam bör ej twifias z det
kan tämmeligen säkert (lutas af det redan anforDa, när man
med hwarcmnan jämförer och noga öfwerwägar De DerwiD
forekomna omstanDigheter; men utom des lämnar ock ärfaren-
heten oh wid hanöen nog tydeliga wedcrmälen ock) fpår af
Denna obehagcliga fanningen (d ), och stulle man nogsamt blif-
wa efwertygad om wihheten deraf, allenast man wills an-
ställa försök dermed (c).

io:o Nar hästarna siufna, såkan det gemenligcn marckas
B af

(b) Det ar i synnerhet märkwardigt hwad vice paft, uti 1.2,!^^.
Herr lBK4iii. R^n>lmB mig gunstigt meddclt. Hans egna ord lyda fa:
< * . Deremot wet man doch det fäfert händt, at en Häst, som"
warit i en besmittao Sochn, kom hem, blef ss»k och störte, famt nv."
lämnade siukan efter sig i gården alt här til. ic." Flera fåoana exempel
hade, tor hattofl, ej warit ondt efter, om man allenast wcfat gift
wa acht derpå; men jag håller före, at man ock af detta enda kan
tryggeligen aftaga des smittosamma axt.

(c) Denna omständighet har gemene man i synnerhet dragit i
fwifwelsmål, hwartil de atstilliga, wid ssukdomen förckomna händelser
sch rön, fom ej tyckas komma öfwcrens med fmittosamheten , synes gif«
tott dem anledning. Jag wil nu anföra deras det förnämsta. Den
meningen, at denna finkan ar smittosam synes, hos manqom, ej hafwa
rum för följande: Först i anfenoe dertil, at de kring om Limingo be,
lägne Sochnar alt hartil intet behöff arfara des f?abelisa warckan,
och det likwal frollgit fontS, at den, pä ett eller annat fätt, kunnat be-
fordras til dem, om ffufbomen warit fmttfofam. Sedan ock, at ben
förblcf så många åhrs tid endast i ©tortyr* ;Sochu; hwilkct förticnar
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af deras stillastående, uedstagna hufwud och flofanDe o?
ren; De fe ock gansta bedröfwade ut. Somliga försaka all
mat och dryck, (hwilcket ock mastedels är et dödligt tefn ); men
andre sages deremot äta och Dricka, så länge frasterna Det
tillåta, Des starckare, ju häftigare fiufan ansätter. De an-
das och fiåsa gansta häftigt; andedragten ar på fomliga swår

och
få mycket mera upmärksamhct, fom en långlig wana hade giordt hmar
och en fa fäfer, at nästan ingen miste fntchfa för den samma, utan de
kringliggande Sochnar fortsatte likafult sina Stads^ och andra angelägnaresor genom Storkyro, ofta under den farligaste tiden, fotn doch, på
många åhrs tid, intet tyktes hafwa någon stadclig påfölgd. Wid ut*
wtdgandet tyckes den icke ©eller altid t achffagit den ordning, fom af
flllittosamhets lagarna borde följarhwaraf händt, at fiufoomeH upkommit
ofta i sådana byar, fom intet haft ft nära granstap mcd de bcsmittadc,
da dcremot be, fotn warit jå gsdt som midt i lågan, blifmtt icke alle-
nast längst conkrveraie man ock några hemman aldeles ostaddc, oach-
tadt deras Kreatur dagcligen umgats med de andras; Twärtom har ock
handt ibland, at den, fom det vita ahrct stuppit albeleS fri och stadcslös,
har et annat åhr fat låf at kännas wid denna gasten», då åter de, fomlidit tilförene, blifwit förstonte. Widarc synes fixiba em^t fmittosamhe-
fen iamto.il det, at intet alla Kreatur, fom umgåts med de ffufa, blif-
wit bcfmittade. Ofta har hattbf, at de bcsmittadc dödt om natten i
fähuset lwdt ibland de andra; mcn icke desto mindre har ssukan stadnat
derwid, ehuru man ont ingen ting warit mindre angelägen, an at före-
komma besmtttelsen hos de öfriga. Hit hörer afwen det, af Hästar,
fom, t mening at undfly smittan, blifwit förde, antingen långt afsides
fil stogs marcken, eller ock i stiär- gården, der ingen faban ffufa filfé-rene warit, hafwa icke desto mindre fatt lifwet til Depå, och flera få.-
dana händelser, hafwa warit nog tilracWge at fatfa, icke allenast >tn
gemena och enfalliga hopett/utan ock andra i förundran, famt uhr stånd,
at falla et rätt omdömmc om Mans art och bestaffenhjet De enfalli-
garc hafwa ock, utan. twifwel af sådana fälfamma händelser, tagit sig
anledning at tro, at ssnidomen styres af en Högre och Mächtigare hand,
(hMlket man i wist affenbe ingalnnda wil neka) fom hwarckcn bör eller
kan genom mennistliga anstalter förhindras; hwarforc de icke heller på
något satt warit angelägne, at hindra de frissas umgänge med de ffufa,
emedan de inb!llat fig ingen stadclig påfölgd deraf. Men få stridandefem nn de anförde händelser i första väsende synas me) smittolamheten,
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och lrHnZ i synnerhet när halsen upswäller; andan ax förgift
tig (d) och illa stinckande. Hem-Kreatur wända igen at
ädlsta, äta och Dricka antingen aldeles intet, eller ock ganffa K*
tet. Kena miolfa blod i bönan; men strart derpå förgår
dem all miölf, hwaraf man ock met at de fjufnat. (Så wa!
hästar fom horn-boffap darra gansta starkt öfwer hela krop-
pen; dnrcklopp infinner fig ock hos dem, fem tunna mhäc&a
siilkdomeu någon tib.

no Nar smittan hnmiit widare utbreda jtg l froppen,st
anfaiter ock flwfdomen starckare,och förorsafar, både hos folk
och fa , en ofwerntettan häftig och olidelig pina : Då begynna
De häftigt at angstas, aw gansta orolige; Kreaturen gå eller
löpa af och an, alt derefter deras swaga krafter tillåta, j.nn-

B2 wäl
A Uttt kan, mio ttogare eftersende, befmtttelfen deras nekas. Sant ar
wäl btt , at det dr fmårt , at utforsta de^a Natursens hemdgheter; Men
mån icke de likafult kunna hafwa sina stäliga orsaker, och f*fb*meti
derämte mara smittosam? Det moro ju orimligt, af, då ärfarenhcmtmisär märckan, milja neka orsaken dertil. Skulle wäl någon m'l.a nefa,
at Mennifio pesten a"r smittosam berföre, at äfwen derwid ofta före-
kommen fåbant, fom af fmittosamhets lagar ej tyckta kunna hänlcdas?
Dct ft:nma gäller äfmen har; och borde man berföre, i stället at tmistaberpå, mars på alt Dt angelägen, at betena gemene man dct stadcliga
förtroende til ffnrbomen, och deremot intrycka uti honom räddhoga och

'fitruenbe til den famma; Det more fanEcrligen ej utan sin goda nyt,
ta. Men häremot kunde tnmandas: Den mödan more få onyttig, fomdet more muögeligit af antingen genom de frissas stiljande ifrån de ffu»ka, eller på något annat sätt, wilja förekomma smittans utmibganbc,
emedan arfarenheten intygar, at stukan lifafult angripit äfwen dem, som
efter föregivandet albria marit i umgänge med de besmittabe Sw.Mitt påstående kan berföre intet nekas: To et enda Kreatur kan oftamara orsaken til många hundrades nederlag, mån det more onyttigt at
förhindra fåbant? Mögrligf är det ock, allenast de sinka ffiljas ifrån de
ftista, bå befmtttelfen latteligen förekommes. Mån icke eldens målbfam*het bör förhindras berföre, at den bränner alt det fom förekommer?(6) Man har «m»cl, huru fom, då man warit sytzelsaf af Cu-
rera en stucken Ko, och hon, mid intagandet af Mcdkubenttt, somman bemödade fig at stoppa henne i halsen, Me den, som dermcd war
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wäl innti matt, om sådant tilfalle ar,at Deruti stfa lindring
for den plåga och smärta de hes sig fänna; iblaitD logga de
sig ned af oickeslösa och matthet, ibland resa sig åter up igen,
sucka och pusta, och fomliga hafwa jämwäl ynckeligen låtit,
at lifa fint derigenolii wela tilfånna gifwa fit elände.

iv-o Någre, fä wäl af menniffior fom andre Kreatur,
fom blifmit besmittade, hafwa fommit fig före igen, jämwäl
utan at brufa något dorcmet; doch ssier Detta sältan. ©ter-
sta delen af Fä-Kreatur fatta snart lifwet fil fedan de siuf-
uat, i synnerhet de fom blifwit inwärtes anstufne: ©om-
liga de innem en eller fiera timmer, femliga innem et Dygn,
och fomliga hafwa aldeles brå-störtat, fåat man ej en gång
wetat det de warit fiufe (e) ; somliga lefwa wäl öfwer nå-
gra dygn, men måste ändå anteligen stupa ; Et godt märcke
siges wara, om det begynner draga ut pä tiDen, ty der
goda bote-medel då äro til fångs, ar gemenligen förhopp-
ning om Kreaturets meoerfående. Menniffior funna uthärda
siuföomen något längre, men högst til femte dygnet. Föröf-
tigit är denna fjiafan doDanoe, fast ock allenast et finger,
eller någon annan mindre farlig lem blifwer anstucken, Der
ii bot i tib emellan fommer.

13:0 De fem stå och upffära de nti denna ssufan döde
Krea-

svhelsatt, i ansigte, det amma begnnte straxt af upfmåfla, och har Pa-
ticnien, någon stnnd derpå, kandf hos sig cn häftig inmattes mälck och
sweda; men blef likmäl medelst goda bote,medel reftitucrad.

t>) Emcban somliga Ärcatur dö få hastigt, så frågas: Sfrtgrfper
sjukdomen Kreaturet antingen just bå eller samma bag bet siukttar, eller
lägges grunden dcrfil redan någon tid förut? ©mar. Det förra tyckes
wäl ärfareuheten bekräfta, (hwilket doch ingalunda bör sintas af deras
hastiga bod) men kan likmäl intet ttfgtora någon allmän ic«<-!; ty ma,
ste ock bet sednare hafma rum. DerfZre synes sannolikt^ at en del in<
tet haft ttssgon början fil ssnkdomen for än famma bag, åtminstone intet
många dagar för än bet kunnat märckas; mcn deremof fpititeS andra
hchva burit böbcn hos sig en lång tib förut, innan ben, antingen uti
utmättes fmulnab eller någon annan wålds - märckan utbrustit.
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Kreatur, pläga ofta blifwa anstnfne på fått som åfwanföre
No 6. anmårft ar, och stal i fynncrhet wara farligit, om
de DemiD antingen ståra sig, eller på annat fått få någoi
bied-sår, ty då funna de näppeligen undgå at blifwa besmit-
tade. Somliga wilja ock foregifwa: at det stal wara myc-
fet äfwentyrligit, at bannas eller fwclrja ww Dplifr tilfälle/
emedan denna alfwarfamma gasten jaaetf intet tåla det, n-
tan angriper, dem straxt for sådant otidlgt mumjlafs, hwilcket
man lämnar derhän. Större delen har doch upffuric Dem
utan staDa. .De fom tagit Deras fött, roft, infattat och for*
tätt Det, hafwa icke heller haft någon marckelig känning;
hwilcket til äfwentyrs bör tilstrifwas, dels faltet, röfandet och
kefandct, dels ock at det forgiftiga blodet aftappas miD de
besmittade Kreaturens stagtande. Men oachiadt alt detta i
kan siidant handterande bod) intet anses för annat än högst
ffadeligit, i synnerhet när Det siiedt utan ringaste affenDe på
rummet, der det meö mindre fara kunnat företagas , utan pä
alla ställen hwar det hälst forefemmit, ja ofta, inuti sielfwa
fägården, der de öfrige sedan obehindrade haft den beqwämli-'
gaste lägenhet, at undergå samma öde; ty när en sol-flar är-
farenhet wifar at sjukdomen är fmtttofam, få är ju hanfcaripe-
ligt,bmab påfölOd fådam oförsigligt medfarande med De fjufa,
måste hafwa, det ar, ai bara wed i elden, ech med konst,
understödda en landet öfwerfiödande wattusiod.

S- 4-
LWHWllck.i De rätta orsaferne månne maxit od) mata til
ÄW denna nu omtalta Beffaps siufa, lärer änliu el wa-
«^>^ ra sä aldeles afgiorDt. Pesten, amen den DågrafTerac
med mennistior eller boffap, har för des obegriplighet stirll,
eller at matt ej fan sä nåejon reda på den, blifwit fållad for
Git-, qaid, eller for något Gudemmeligit, hwilket man ej

V 3 ta»
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uisärssa. Det av härmed bestaffad, som med mycket
annat i namnen, at det Döljer fig pä st margfatligt fatt;,Der-
före bör man gansta mycket hafwa förut af en estribig arfa-
renhet beZant, innan en fan med trygghet ffriDa til rena stut,
fttser. Åsido sattes detta, st ftimlur mon ofta i morckret
med allehanda ffenfagra målningar, fom en qwick, men min-
dre warsam inbillnings gåfwa fan frambringa. Som det
lm safnas mer än iwicket miD beskaffenheten k. af denna Bo-
faps*flitfa, så må min Låfare ej undra, at jag» ef mågi\t
mig, at uigiftva något fom den enda eller faustyHig ste er-
siken härtil. Jag får doch låf (ehuru det fordras ånnu
mångfalt fiera ren harminnan) at b rwld anföra det for-
nämsta af det, fem en eller fiera i JÖjtetbotit upfött blano
orfaferna til denna pest, då iag och utbeder mig, at wid en
och annan få yttra min enfali iga mcka.

i!o Nästan almant har man i början warit af ben tcmc-
kan,at betes mareken wore befajaD meD färZisiiga wäxter;
hwartil man trodt fig hafwa st tnycket större anledning, fem
Gafdemen altiD Zrllli-rgt om fommaren, och Det mastedels på
en witz tid; fedan ock, at den intet warit lifa pä alla stäl-
len uti en ock famma Sochn, emedan öe stadeliga waxter fun-
de finnas til större omnighet på Det ena ån pä et annat siile.

2:0 Deniäst har mihtanckan, hos en Del, fallit pä ftil-
lastäende och forrutnade watn, hwilfa Deg u om ofta plä-
ga wara upfylte af hwarjehanda fmä frdf, dem bestapen i
starck hetta och eljes, wid t>ricfant>c, lätteligen kommit at
fwaja i sig; och tyckes denna mening, (utom Det, at på
fåbana watn är Der pä orten ingen brist ) i anfende tit de
blodiga excremenrer och mastar, fem i fomliga Kreamr fun-\\its, wara nog billig.

z:o Andre Deremot, som ej funn sin råckning uti De§e,
hafwa begynt stiuta ffulden på yrfå ( infeer) och påstå,
at orfafen til siukdomen borde pfa« ibland bem.
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4:0 Widare, emedan alla wiD fiufbomen förekomna hcln-

Delser och rön, kunna intet låtteliaen hdnledas ifrån de nn
anförda erfaker, st hafwa några tagit fig deras anlednings
at mihtäncka en foxffåmb och besmittad luft; hasiva ock
blifwit styrfte i denna tanckan icke aöenast deraf, at ätstimgt,
fem med de andra meningar förekommer orimligt, fynes med
denna funna biläggas, utan ock af illigt annat, fem tyc-
fes befräfta fannolifheten deraf.

s:o Andra hafwa hållit några upstigande ffadeliga mi-»
neraiista ånger, eller några mct> ffabelnja mineralier besmit-
tade watn eller wäxter öårfore mitztänfta. .

6:0 Nn får jag ock låf, at änteligen anföra äfwen ge^
mene mans tancka om orsafen til bostaps döden. I början,
då denna ffufan aldraförst yppades, föll mitztanckan på Rysar-
tia; utan twifwel deraf, at den upfem icke långt efter Rysta
armeenz uttåg ifrån Finland, och stall Desutom i Rystland
af ålder en fåDan fjnla warit gängse; eller, at den upfommit
af De döda froppar , fem wore begrafne der staget uti Stor-
Kyre stod åhr 1714 emellan wåra och d\o§axne.

7'O ©cöan har ock gemene man begynt föregifwa, at i
luften stall flyga, jag wet icke hwad för giftiga börster,
hwilfa, då de txrdffa antingen en Mennistia eller et Kreatur,
tränga sig uti fötter, och således med fit gift förorsafa denna
städan. Hos Fä-Kreatur ffees ej oft t blifmit fundne sådana,
emedan städan fan sällan märckas st snart hoé dem; men
utur gansta många menniffior, försäkras det, de ffola blifwit
uttaane. Til utsendet staes de warit såsom små abbor-börster>
(^) til färgen fwarta, och twågreniga i Den större, men
gula, mycket starpa och hwatza som en nål i den minDre ån-
dan. Andre sag.t: at de sedt ut fem swinbörster. Man mil
ock föregtfwvi, at, sedan en sådan blifmit uttagen, och lagd
afsides på et wist ställe, den aldeles ferswunnit i et ögnablick.

När
(*) Radii aculeati f>inn2rum dorlalium I'ercar.
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När en mindre lättrogen M at draga btttai fwifwelémåt och
welat öfwertyga dem om wederspelet, har deras inbillade ärfa-
renhet gierdt dem st cttwifa, at de ej gittat återfalla deras
påståettöe, utan, åberopandes på sit cgit åsyna witnesmål,
föregifwit det för en aldeles osiridig sanning. Huru nu här-
med är beffaffad, lämnar jag Dechån, emedan mig felas bå-
de egen ärfarenhet och tilförlåtelig underrättelse af andra der-
öm; men troligt synes lifwäl, at ehuru deras sägen torde in-

wara aldeles utan grunö, st hafwa de doch fermedeligen
irrat sig uti sin inbillning, och smickra sig af ärfarenhet,
der De lifwäl ingen ting mindre warckeligen ägt än den sam-
ma pålitelig; detta år st mycket troligare, som et sådant fel
( fubreptionis vitiam) neg ofta begås, icke allenast af ge-
mene man, utan ock af andra, som hafwa både närmare infi^t
och mognare eftertancka i fafen. Imedlertid törs jag ej al-
deles nefa, at ju denna berättelsen uti semt fan hafwa nå-
gon grund. Det förtjenar ar låfas, som finnes infört uti en
Difputation, under Herr Archiaterns och Riddarens Lim-
njei insende utfommen i Upfala, under namn af Miracuia
,'»/«K^<,y? f. 9» jeqqt hwarrhån jag wifar £åfaren; och ön-
star, at De, fom funna få tilsdlle, at båttre blifma underrät-
tade härom, wille med all granstning uuderstfa denna fafen.

§-5-
jOZwU wele w! foreeligen närmare efterse, huruwida någon

(fl af De åfwan anförde orsaker kan anses for grunden
& til stufdomen?

r.o Ar Bestapen af fétaiftiga örters åfaitoe sätt lifwit
til, intyga mångfalliga exempel; at en och annan, fem up-
jfnrit och tagit stinuef as de utaf förgiftiga örter störte Krea-
tur, blifmit lita fom deraf befmittab, och ibland stlunöa sattlifwet til, påstås ock af fomliga; men at en sjukt om, up-

st
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kommen genom stdana fergistiga orters åtanbe, stall wam
st fmitwsam, fom Den mi nu i Detta korta arbctt enkannerli-
gen omtale, larer fwärligen mcD några exempel och tilracke--
liga stål kunna bewifas. SälcDes fan man ej nefa, at icke
några af De Kreatur, fem stött i Limingo, fåt sm bane af
den förgiftiga orten Cicura, ftm Der i myckenhet ,cr,hwilc*
ket ock Hnr Arcliiatem ych Ribbiircu LlMM^u§ intygar i
fin Flora L2pp. §. 103. 12. 14. men st lära doch andra der-
på orten, fem haft en mera fnuttande fjukdom, fat den af
andra orfafer.

20 Hwad förrumade och elaka watn angår, dem bo-
staven ofta om sommaren nödgas dricka , st nekas wäl inga-
lunda här, at icke de jämwäl funna städa Kreaturen, föror-
saka hes dem en förderfwad l^wpl.a och seghet i blodet,
som således blir til circulation otjenlig, och följachtcligen orja-
fen til hwarjehanda siufdomar, hwilket alt en mångfallig är-
farenhet bestyrcker; men om de funna åstadkomma, at fjuf-
domen blir fmittostm, det fordrar amtu en närmare unDer-
fofnmg.

3:0 Beträffande åter den tanckan, fem torde siufdomen
fbrerfafaé af några förgiftiga och stadeliga infeäer, anten de
då wore uti et bortståmt watn, fem bostapen druckit, eller
uti och på De örter bostapen ätit, eller ock at de wore otro-
ligt små, och fördes omkring af luften, samt anten genom
andcdrågten hommo in i Kreaturen, eller satte sig uti deras
porer, ech stlunda wore i stånd, at på en längre eller kor-
tare tib taga lifwet af Kreaturet, st fordrar den saken nog
upmarfsamhct. At inletter på mångfalligt satt, anten för-orsaka .atstilliga swåra fjukoomar, eller ock ofta en hastig död,
st l)es tnennistor fem bofap, kunde, om tilfallet st nltåte,
med tusende exempel bewifas. At åfwen witza smittofam-ma ssukdomar, som til exempl. Skabb och Ktåba, föror*fafas afganjfafina iafecier, är af K3eckcis redan afgiordt.

C At
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At ock Rödsot/Flacffeber, ia ftclfmä pesten intet mnat äro^
än en oänoelig myckenhet ftua insetter, fem med luften in-
smyga fig i mennistian, pustas fast af en Del utaf de
största Medicis» Mcn som (ehuru mångn omständigheter
synas weta styrcka en om fatinoliiu>ctcrt af denna lanckan) ån-
ntl åtstilligr ttl sakens förklakande fordras, st wele vol recora-
mendera vetta til widarc och ttegare stårstådande, och funna
imedlertid intet stuta något mist.

4:0 Huru mycket en ren och sund luft bidrager til men-
tiistians och Kreaturens halsa, och huru twärtom en ritten och
f&rDerf luft åjtadfommer aJlchanDa stadeliga sjukdomar
och oft.t sielf.va döden, är allom st betant, at det är nog en-
dast hafwa namt Det. Hiirw näst för alla pester, i synnerhet
de större, och äfwen merendels hela tiben under de fammas
Zl-allesa^e) waderlefen warit nog ewaulig, anten för torp
och wacm, eller wa?m med mycket räan, winden fuchtig och
rotande, luften orörlig, -forderfwad och illa stmckande, m. m. Kan
nogsamt inbalntas af de böcker, si>m handla enkannerligen em
pesten: haraf år, at mer än tnånaa pasta, ai orsaken tii pe>
sten bMi- uti en stadclig och fördelfwad luft. Förfavenl>etcn
wckes ock gansta mycket bcstyrcra detta, och ganffa många
af De . cgensiaper, fom aro en pest siljachtige, kunna led7iH'
härifrån. - Mcn st lärer man hasiva frätt "at säja, dct den
v Osterbotn i fiera åhr gående boskaps döden eller pesten för-
nåmiigast härrört af en säoni förstämd luft, cl>uru man ej
nekar, at en dylik tuff ganska mycket kunnat befordra des til-
wgande, Hwi stu!!e den st länge drogt uti en Sochn och
på cl ställe? Hwi bafwa ei de itaft gränfanDc strart blifroit
besiu!ttad<, som Doch l>esiai7digt dr,'g!t u.u sig jamma luft?
Hwi stulle de, fbm i sicre adr warit for smittan fria, äntc-
figell fät ärfara den s^ stark som de andra. Doch kmt ännu
på et annat satt luften wara bidragande hartil, jvm längre
ned stal emowaö.
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f?o At stadeliga mineralier ofta tilffyndat döt>en st wäl
wennistior som Kreatur, år nogsamt befant; men om stdane
<tf mineralier jfaooe funna fedan besmitta andra, är minbxt
afgierdt; x>§ aldraminst är bewist, at Den i Asterbotn gräs-
feraude posten har fin uprinnelse Derifrån.

-6o Den meningen, at bostaps pesten i österbotn först
upfommit af öe rumaDe freppar, fem blifwit begxafne eftet(ätorfyro stag, åx ej st aldeles at förkasta; ty det fordrarupmäidjamhet, at siukdomen, i Dcu fodra delen af öster-botn, började icke allenast först i Storkyro, inan i fynner-
hef, at den efter staget började på sielswa attions platzen,
nembl. i Napeby; hwaraf man ej annat funnat, än falla
på den tantfan, at ångan och u Dunstningar ifrån de dö-
da freppar, af hwilcka många hundrade uti en grop, wåroö-
löst neg, begrafne blefmo, anstuckit luften, hwaraf sedan den-
na fmittan upkommtt. Lat eg har stadna litet, och fe efter,
hwad andra, som tält om orsakerna til pesten, af Hiftorie
Sööcfewtc anfört. UnderKeiser AURELIO COMMODO och
i^l^^l^l tio war en stor pestllentia, sem stall wara fem-
men af det tilfallet, at Anidii CaiTii soldater, uti Apollinis
K»«fa uti Staden Selfcucia, epnat en lifta, hwarutur fem-
mit en st forgiftig qwalm, at tredie delen as mennijfiortu
deraf are döde werdne (<*). I p^swen Grkgorii tiD up-
ko!n pesten i Äcm af en stor orm, sem rutnade i Tiber-
strömmen. I det ; femtonda feeulo rumaDe en Hwalftff mib
Tofcanista stranden , och gjorde pest öfwer hela Hecrurien
(^), at fortiga fiera exempel, fem intyga, at pest ofta -upfommit
af förrutnodeaas, anten. at De Döda freppar blifwit wårdstöst be-
grafne,'eller at min öpncit gamla grafwar, eller at menniffior eller
Kreatur druckit af sådant watn, öeri anten en myckenhet.döda
kroppar legat, eikt fem runnit genom de stallen, som med aas
waritup^!te;ochatstoima pester hafwg iblanb bhrjatpåm.n-

C2 nistior
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nistior, ibland på bostap. Nar litet efter Storkyro slag en
Cofakifk Ofwerste blef fälten i Vörc>,och Der af Cofaqueme
uti des granna fläder begrafwcn, öpnadcs Des graf någon
t& dercftcr af några bönder, i mening at finna några dyr-
bara ring hos honom. Af en ånga, som då upsteg utur
grafwen, finge de en swår känning; ty hoé fomliga satte den
ftg i näsan, och nästan fom fräswetan upfrättc Den, hos an-
dra angrep dcn någon annan del of kroppen, och giorde der
et stort far, hwilket i fiera åhr war öpet och luchtade nog
illa; doch mårcktes ej at deffe sedan besmittade andra. Mån
nzan då stulle töras st ja, at början af bostaps pesten fun-
nat fomma deraf, at bostapen anten nosat på de döda och
upgrafna aas, eller druckit watn, som finttt férbi sådana
rutnade kroppar, dier stickat någon jord upfyld med exha-
lationer af detze döda aas, eller at de femmit at på något
sitt nosa pä eller fomma wid sådana döda freppar, som i
(ifstfDen haft någon fmittostm sinka? Eller mån man stulle
få tre, at ångan och utdunstningar ifrån de rutnade aas,
stsom man ment, kunnat hafwa fåDan wärckan? Men at
den sedan ständigt nästan åhrligen påhållit, synes få tilstrif-was myckenheten af de dödaKreaturs aas, som blifwit icke allenast
gansta wårdslest nedgråfue, få at en del näppeligen wårdat
sig med en twclrhands mull öfwerhölja deras gropar, utan
vck ofta wräft den förgiftiga freppe<il på öpna fältet, under
bar Himmel, at rutna och stincka, hwarpå intet annat funnat
följa, än en förgiftig ältga och ittdunstning, solii selen ifrån
de stinckande freppar och deras fhga öfwertäkta gropar uf-
pinar, bwilcken ocf sedan til lifwet angriper alla dem, fem
träffa på sådana forgiftiga Mor, och giör dem til et tienli-
Zit ämne, at sedan på samma satt soröfwa wåld på de of-
tigas lif. På detta sätt synes man någorlunda få swar på
följande .srågor: neml. 1:0 hwarföre har den icke warit- st
gängse i Lap^erä, Nerpis, Malax öcc. fem i Storfyw,

Lai-
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Laihela&c, -v.o Hwarföre började den intet samma tid i
llmola, Lappo &c. sem i Storfyro? 3:0 Hwarföre i Stor-

kyro mera än i de andra Sochnar? 4:0 Hwarföre i den e-
na Byn det ena åhref, i en annan By' an^.ra åhret starckare? 5:9
Hwarföre i Junii Månads siut och i Julii början starckast (c) ?
SSfrn om ec^ Detta ar Dett enda och sanstyldigaste orsaken til
Denna Bostaps pesten, wågar jag mig cj ja, i brist as ne?
dig fnndffap om alla egenstaper, äfwen de minsta af denna
sinka (cl). Det torde icke wara mot sanningen sträftvande,
om man säger, at ofta fiera af de förut anförda orsaker stött
tilfammans at befordra denna smittan, Tiden och flere obfer-
vacioner stela gifwa ljus i denna fafen.

(n) Linders fanckar Om pesten p. 5: (b) ibid. p. 26. e (c) Dc^e
ftagor har Vice tv»ft. Herr lsraei kcii!Ms upsatt. (<i)llppa öswcrhctcns
b^sallning blcf vocs. tt^Mart ahr 1745. stickad til Ostcrbsitt at noz^a
undersöka denna sinka: mcn dc anmarckningar han dccöswcr §ioxbt, har
Mcj warit sa lycklfg at fa st (in dt! af de bcrättclfcr, fom Faltstlä>nn Haa upsatt, angående denna saken, har jaa, fat gcncmSpfl.

§. 6/

$Jf|f;3{ slut wil jag, allenast med nögra ord, nämna De me-
Del, hwilfa häremot bliswit brufade. I början wistev^ man ingen ting at brufa dercmot;utan allenast, at det

utwärtes stret blefmed en hwatz fniss udd upgrcsfwit st djupt
det funde tåla;,deruti lades sedan intet annat, än het tobafs
asfa; och således blefwo många lyckeligen helade. Semlige
plägade ock bränna det med fnöst, ja ock med eldbrand; en
fwår cur. Men emedan detta sättet at curera, är icke alle-
nast gansta swårt och äfwemyrligt, utan det låter icke heller
giöra sig altiö, ncmbl. då städan träffar på farliga och me-
ka ställen, st har en och annan warit omtanckt at giöra för-
föf nnD andra medel, som wore både lindrigare för patien-

C) ten.
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ten, sch ftmDe 'miD alla forefaHauöe ffff&lro brukas. Med
ÄtjßUigt har man Derföte Ziorot förftf; men utgången har in-
tet altld maxit enahanda. Af framlecne Laitds Fältstären
ttgit utgafs til Sechnarne et Bostaps Theriac; men eme-
dan gemene man (sem nog ofta är en forachtare af nnedka-
wencer, särdeles Då han ej förut är försäkrad em Deras wårc-
kan) tredDe intet löna mödan och omkostnaden, at til handln
sig något deraf; st blef det, hända intet rätt brukade, ochaltst wet man ej något stga om Des wärckan ; det foregifwes
Doch, at det ibland hulptt, ibland äter intet, Emot det ut?

-fDårteé såret hafwa bönderna med nytta bxuUt et siags gyi-
tja eller rostig jord, Den De taga utur stncka kärr och da' Der.
Danne-qwinnorna pläga annors swärta roulluar med Den. sam-
ma ; den brukas ock af.bönderna til skomakare swärta; denna
g\)ttnm lägga de pä fåret, och har ofta hulpit. I l.lmm-
go hafwa de ystat en ost, och lagt den hel ftnst och wann
på stret, f*mt. ofta ombytt, hwilkct. merendels stges hafwa
bnlpit. Man har äfwell funnit for godt at stäm up en gro-
da och lägga den på stret.

Genom detza (åtskilligt annat, som man férfeff, emedan
de ej någon strdeles wärckan haft, går jag, til at nndsiy wid-
lyftigheten, strbi) hafwa wäl mänga af de mwZrtcs bcsmit-
tade Kreatur blifwit botade; men emot Den inwärtes fjntan,
hafwa de cj mcd lika fördel kunnat nyttias; Derfore har man
gifmit dem in brånwin och fruf, lakan faltjt]?, fiårowatn,
hwitlof, filt, strömming doppadt i tiara m. m. mett stdant har
Man hulpit. Enbärs-mos har wål hulptt folck, men intet st.
Bielckens Elexir intagit med setmiötf, har Deremot haft
gmM god wärckan. Terpentins olja, med fot miölk eller
Blasten, har man funnit wara god. Entträds o!z,, den de
fielfwe funna Der på orten titwårcka, fan äfwen meD synner-
lig nytta brukas Deremot. Den bnstefiaa wärckan,. Denna ol-
jan haft st wäl emot den imsom utwänes siukan, harjagac-

fe
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fe aKcnastjtdf ffere Mgor febf, utan har ock åtlyåUit stfra
och trewärdiga berättcifer af andra derom (2). SDJennif'er,
fem af oemta sjukan blifwit besmittade, hasnxi nm.gat, al st
start denna oljan bl:swic intog.cn, hafwa de fäidt lindring
inwä7rtes> och bl fwit snart och iycfcligeu låffe. Doch kan ej
ncfae, at ock Detta ibland slagit fe!t, i synnerhet, om smittan
fåt tid, at wlta utbscbii pg i kroppen; ty då söics jafaugt
bot. Af denna oljan tased åt en menmffia 30. a 4c. dråp-
par uti et fietblaD, eller något mera wannt swag Dttcka;
Dcrpå öfwercackes patienten mål med fläder, st at lyan bes.
gynner swcttas; stledes intages Dim Z. 2 4. gånger i Dygnet;
Desutom smörjes stret utanpå med samma olja. At andrakreatur gifwes deraf et stieDblad, afwen uti warint swagdric-
fa i* ellet 4. gånger i dygnet, och bor man laga, om möge^
ligit är, at Kreaturet kommer 'af swettas; med iyafiax lan
Det bcqwåmligast ffic genom hastigt ridande. Den mwartcs
swulnaden bor wäl hackas med en hwah kinfs udd, och smör-
jas med omrörde olja. Tilwärckningen af denna eh>, lärer
formodeligen wara bekant, ty går jag det har förbi. Annors
tilwarckes den (sedan Euttradet förut blifwit hel smått fonder-
flnfwit och wäl torkadt) på famma fttt, som rypeller näf-
wer oljan (b). För mennWor af d^iina finkan beMw^de
har man funnit stadeligit at bada, och för Kreatur at la.a
Dem Dricka. .'

Hwad för öfrigit til hämmandet af derna fnfans wida-
re mfpndande funde anföras, det finnes, dels nti Höga éf-
weil)Ctené derom utkomna hälsosamma Förordll ingår../l)f den
IZ. Janulrii åhr 1722. och af b. 23. Ma; rii åhr 17^0, Dels
fan "ock af iwDerboranoe i orten derom efter omständigheter
stadgas od) förordnas; mina wiifor tillåta mig ej hel-
ler omftånDcligcn utföra dcnna fafen. Det wil jag allenast
härwld anmarcka, at de pcst^sillckne Kreatur och d.ras ncd-
grahvande, stfom en högst nödig faf (c) , borde intet stMtbt*
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wårdslöst och oförswirltgen handteras, fom det af en del här-
tils ar stiedt. Den geiucnstmma nyttan stulle jäledes for-
Dra, at Deröfwer i fynnerhet et lvakanoe öga och alfwarfam
hand hålles, Det de besimttade Kreaturen hädanefter med all
mögelig försigtighet handteres, och deras aas st Dinpt i jor-
den nedgråfwes, at de åtminstone med i.-\ aln jord öftvertae-
fes. Emedlertid önstar jag, at man ej wiöare hade af nöden

at bruka Denna warfamheten!
O) Vice n.ift. i l.oppo Herr ifaac Lithoviiw, som äfwen nnderräf<

fat bönderna dersiades om denna oljans wärckan, har behagat meddela
Mig den benägna nnderrattelsen , af Han giordt ganffa mänga lyckcliga
curcr dermcd båbt pa folef och f&

(b) Se härom Herr putfidii Babustånsta resa p. 305.
(c) 6oml!<je hafwa fyållit före, at man borde bränna uitde dödas

aas,' men det torde ock hafwa sina swärlgheter.

G. si. Ä:
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