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Följande tryckfel finnas i pars  secunda :

Sid. 46. S ista  rad en  s tå r  ta rm kanalen ,  läs ta rm kärlen .
„  47. „  „  finnas, „  saknas.
„  27. 5 raden  nerifrån s tå r  Cholera Morbus, läs Cholera N os tras  
„  28. 4 raden  s t i r  den ,  läs  Cholera Morbus.



Coromandel gick hon ös te r  ut öfver Bengaliska viken, 
u tbröt 1818 på Arracanska kusten, härjade Malacca sam
ma år. Följande året syntes hon på ön Penang, på Suma
tra och i konungariket Siarn, och utbredde sig sedan öfver 
Indiska archipelagen ända till Timor. —  1 nordostlig rikt
ning gick hon till Canton 1820, till Peking 1821; efter 
stora härjningar i China, öfverskred hon 1827 den norra 
stora muren oeh hann Mongolien.

På vestra kusten af Indien stannade hon 3 år, innan 
hon ytterligare fortsatte sitt tåg mot vestern, då hon 
först i Juli 1821, kort efter dess återuppträdande i Bom
bay, visade sig i Muscat, Bushire och Bussorah, Persiska 
vikens tre förnämsta hamnar. Från Bassorah tycks hon 
hafva följt loppet af Tigris, då hon i Augusti samma år 
u tbröt i Bagdad; från sistnämnde stad fortsatte hon lop
pet efter karavanvägarna och syntes i Aleppo i Novem
ber 1822, kom följande året till Antiochia och Syriska 
kusten. Här synes den vestliga miasmaströmmen blifvit 
hämmad, ty farsoten försvann för några år, men 1831 ut
bröt hon i Mecca, Suez och Koffir och utbredde sig der-  
ifrån öfver Egypten.

Vi återvända nu till Ostindiska hjlfön, der farsoten 
gick Ganges opp efter, angrep den 20 Juli 1818 Delhi och 
utbredde sig vid samma tid i Taffel-länderna. Cholerans 
vidare framskridande i samma riktning förhindrades af 
Himalaya-bergen, hvarigenom Medelasien blcf förskonadt. 
I nordvestlig riktning hann den Lahore 1827, och slutli
gen äfven Kabul.

Från hamnarna vid Persiska viken utbredde hon sig 
norrut mot Armenien och Caspiska hafvet, uppnådde E r-  
zerum i Augusti 1822. Derifrån gick hon till Baku och



till sydvestra kusten uf nyssnämnde haf. Från Baku sprid- 
de sig farsoten till Astrakan 1823.

Cholcran gjorde nu inga vidare anfall pS Europa, förr
än densamma ånyo utbröt i Astrakan i September 1829 
och samma år i Augusti i Orenburg. Efter att hafva 
hvilat sig öfver vintern, utbröt den ånyo i Juli 1830 i 
Astrakan och spridde sig härifrån öfver Europa. Oaktadt 
Ryska karantänen utbredde hon sig efter Volga, ända till 
denna flods närmande till Don. Här delade den sig i två 
grenar, af hvilka den ena följde Don söder ut till kossac- 
kernes land och hamnarna vid Svarta hafvet och vände 
sig härifrån vester ut, tills den i Juli 1831 hann Constan- 
tinopel. —  Den andra grenen vände sig åt norr och upp
nådde, i trotts af militärkordongen, Moscau i September 
1S31, och rasade der tills Mars 1832, oaktadt den starka 
vintern (kölden steg ofta till —  3ö° G.). Men från Moscau, 
såsom medelpunkt, utgmgo tre radier, af hvilka den ena 
trällade Archangel i Maj 1831 ; den andra drog till Polen o ih  
den tredje uppnådde, i trotts af de stränga militärkordon- 
gerna, Petersburg i Juli 1831. Den Polska grenen spred 
farsoten från Warschau, landsvägar och floder utefter, till 
Wien i Augusti samma år, och till Berlin i September
1832, oaktadt en trefaldig kordong a f  Österrikiska och 
Preussiska trupper.

I England spordes hon först i Sunderland den 26 
Oct. 1830; gick derifrån norrut och hann den 6 Febr. 
1832 till Edinburg, och söderut till London straxt derpå 
den 26 Februari samma år; den 22 Mars kom hon till
Dublin. Ilär delade den sig åter i tvenne grenar, af hvil
ka den ena gick vesterut till Amerika; den andra tog en 
sydvestlig riktning och härjade Frankrike, Spanien och
Italien. Den 26 Mars 1832 syntes hon nästan samtidigt



i Calais och Taris, frân hvilka ställen hon sedan spred
sig öfver hela Frankrike. Sedan hon nästan inställt sina 
härjningar i södra Frankrike trängde hon till Piemont,
Genua, Florens, och uppnådde i September 1o36 Neapel; 
först i Aug. 1837 kom den till Rom; Malta anfölls unge
fär samtidigt. Ar 1836 herrskade hon i München och i
Tyrolen. Sommaren 1837 härjade hon ånyo i Berlin, 
Breslau och liera orter af ostliga Tyskland.

I Januari 1833 utbröt den i Portugal, nära Oporto, 
et t  år sednare i Lissabon.

År 1834 utbröt hon i Sverige, der den 26 Juli det
första cholerafallet inträffade i Götheborg. Till följe af 
stadens sumpiga läge skördade hon här rika byten och 
spridde sig från denna focus rundt omkring. Jönköping 
angreps den 5 Augusti. Såsom belägen på en landtunga 
mellan Vettern å ena sidan och tvenne dyiga sjöar å den 
andra och, liksom Götheborg, byggd på pålar â kärrin- 
kräktningar, var det temmeligen naturligt, att miasman 
här i rikare mått, än pä de flesta andra ställen, skulle 
utveckla sig. Också finnes väl intet ställe der choleran 
så rasat som här. Hvar sjette person i staden dog, och 
alla voro troligen mer eller mindre besvärade af mias
man. Den 19 Augusti visade sig choleran i Stockholm, 
utan att man kan spåra hennes gång från någon annan 
stad i landet. Den först angripne, en tullvaktmästare 
Malmberg, hade bevakning å et t  från Hull kommande far
tyg, hvars besättning under hela resan varit frisk. Malm
berg var känd för en oordentlig lefnad och hade om f. m. 
samma dag han sjuknade, förtärt en melon, som, såsom 
frukt i allmänhet och särdeles då den förtäres omogen 
och i stor mängd, stegrar prédisposition för cholera-



miasmans mottagande. Då miasman redan hunnit mogna 
och någon ovilkorligen först skall angripas, så var Malm
berg mâhünda mera prædisponerad an andra och blef 
derför det första offret. Sjukdomen, ehuru svår, visade 
dock en mildare karakter här än i Jönköping. Döds- 
numren utgjorde 41£ pr. af de angripnes antal. Dess
utom härjade den under Augusti, September och Oktober 
månader flera andra städer och byar, utan att på något 
ställe visa en så allvarsam uppsyn som i de tre nämnde 
städerna. Med året upphörde hon i hela landet.

Från Spanien och Italien gick farsoten till Afrikas 
norra kust; utbröt i Algier den 14 Oktober 1839 och i 
Bona redan i September.

I Amerika visade hon sig den 3 Juni 1832 i Que- 
beck, den i  Jum 1833 i New-York, sträckte sig härifrån 
till Baltimore, Washington och Boston. Sommaren 1833 
utbröt hon i Mexico och Havanna.

Ifrån Ostindien har farsoten ånyo sedan 1840 upp
trä t t  epidemiskt och genomtågat Persien, och 1847 in
brutit i Europeiska Rysslcnd. Yåren 1848 hann den Pe
tersburg och Finland, och har under sommaren nämnde 
år genomstrukit stora sträckor af Tyskland, uppträdt i 
Holland och England och nu i sistlidne December äfven 
visat sig i Norge i Bergen, der hon ingalunda erbjuder 
någon blid fysionomi.

Följande observationer, gjorda under cholera-epide- 
mier torde förjena uppmärksamhet:

a) Choleran utbreder sig från land till land, dock på 
ganska olika sätt; den öfverhoppar emellanåt större och



mindre distrikter, understundom återvänder den till såda

na öfverhoppade nejder.

b) Månget ställe (der choleran utbryter) bildar en 

ordentlig centraldepöt för miasman, hvarifrån hon slrålvis 

utbreder sig till kringliggande nejder *).

c) Choleran fortsätter sin gäng oberoende af årstid 

och temperatur. Liksom den, börjad under hösten, kan 
fo r  l fa r  a äfven under den starkaste vinter (t. ex. Moscau 

4831-32), så kan den äfven börja  (t. ex. Bergen Dec. 4848) 

under den kalla tiden, men rasar då vanligen mindre och 

plägar då ofta snart upphöra. Ifrån 24® sydlig till 65° 
nordlig latitud har den utöfvat samma inflytande. Blott i 

Ostindien herrskar den på bestämd tid; den börjar årligen 

i Bengalen i Mars, når sin höjd i Maj, aftager i Juni och 

Juli och försvinner med Oktoberkölden.

d) Liksom andra epidemier har choleran en begyn
nelseperiod, under hvilken dödligheten är störst, en akmä, 

under hvilken de sjukas antal är störst, och en aftag- 

ningsperiod, då de sjukas och dödas antal aftager.

e) Epidemien varar från några veckor till flera må
nader. I intet land, med undantag af dess hemort, har 

den varat längre än 5 år. På flera orter (Wien, Mün
chen) föregicks choleran af den gastriska nervösa sjuk- 
doms-constitutionen, som gaf sig tillkänna genom gastriskt 

biliösa febrar och abdominaltyphus. Här i Sverige äro 
noterade e t t  större antal febres intermittentes 1833-34, 

och man har under de två sistförflutna åren i alla lands-

*) På red an  n äm nd t  sätt,  a t t  den angr ipna jorden öfverallt, 

der  farsoten stryker  fram, bildar miasm an på  nytt .



:u

orter observerat hundradetals, ofta nog recidiverande, fross- 
febrar.

f )  I likhet med andra epidemier angriper choleran 
företrädesvis låga trakter och träskland, samt följer gerna 
floders lopp, utan at t  derföre alltid högre belägna orter 
skonas. Afvcn i städerna gäller den satsen att choleran 
företrädesvis angriper lågt belägna, öfverbefolkade, fuktiga 
qvarter.

g) Enligt observationer i Paris, och man kan gerna 
säga i allmänhet, är dödligheten minst mellan 6— 20 är, 
större mellan 30 — 40 och störst vid högre ålder. Barn*) 
anföllos minst, men dödligheten var stor bland dem som 
angrepos.

h) Choleran utestänger såsom epidemi icke alltid an
dra sjukdomar. På flera ställen var dödligheten —  cho
lerafallen oberäknade —  ganska stor; så har man i norra 
Amerika samtidigt med choleran observerat remitterande 
febrar, frossor, rödsot och koppor. I London rasade un
der cholera-epidemien äfven Typhus.

i) Den redan i Ostindien gjorda observation, att det 
fattigare folket lider mer af farsoten än andra, har öfver 
allt bekräftats. Orsaken härtill får sökas i trånga bostä
der, i dålig och illa lagad mat, och i öfverflödigt njutande
af spirituösa, särdeles bränvin.

k) I afseende på könet förhåller sig farsoten temli- 
gen opartiskt; om på ena stället flera männer angripas,

*) Barü, hvilka till följe af t a n d b i ld n iD g e n  lida af diarrhé,  
angripas ofta af choleran, enligt Alléi iak ttagelse .



så är  pa ett annat, förhållandet alldeles motsatt. Detta 
gäller dock endast om angreppet eller insjuknandet; hvad 
dödligheten beträffar, synes som flera mäa än qvinnor 
blefvo offer.

I) Diet-fel, excesser, omåttligt njutande af omogen 
frukt, rus, utmattningar af alla slag, äfvensom inflytandet 
af dålig väderlek, hafva öfverallt dels stegrat prædisposi- 
tion för farsoten, dels varit en direkt orsak till densam- 
mas utbrott.

m) Starka personer, som i öfrigt äro friska, angripas 
mera sällan; dock finnas exempel att äfvenden aldra star
kaste strukit med. —  Personer, som lida af diarrhé, haf
va stort anlag för cholera.

n) Fnligt Cannstatt angripes en person sällan för an
dra gången af choleran.

o) Moreau de donnés uppgifver dödligheten i de oli
ka länderna aproximativt: i Tyskland 1 på 700, i Frank
rike 1 på 300, i Holland 1 på 144, i England 1 på 131, 
i Belgien 1 på 120, i Preussen 1 på 100, i Polen 1 på 
32, i Österrike 1 på 30, i Ryssland 1 på 20 och vi till- 
lägga i Sverige 1 på 300(?).

p )  Ingen sjukdom skyddar för choleragiftets verknin
gar, till och med sinnessvaga äro ej fria för angrepp

q) Exempel finnas att djur blifvit angripna af cho
leran *).

*) På sa m m a skepp, som förde  choleran förs ta gången till 
D jurham u sis t l idne soinrr. »r, fanns en New-Foundlandskuud, som



I fråga om Choierons contagiositet hafva rneningarrne 
varit och äro temligen delade, ehuru, enligt författareens 
tanka, det ojemföriigt mera lutar ät deras sida, hvillka 
påstå choleran icke vara smittosam. Några af de fu3r- 
nämsta skälen å båda sidor skola här anföras. IMansägrer:

Choleran smittar.
1) Emedan den sprider sig från en plats der dlen 

först visat sig med en hastighet ej alltid lika, men aldirig 
större, än som kan förorsakas genom mensklig berörintg.

2) Emedan erfarenheten visot att den i måns a Ifall
följt de förnämsta vägar och floder, på hvilka en störrre
beröring resande emellan nödvändigt äger rum.

3) Emedan exempel finnas att den utbrutit i en hamin
eller stad straxt efter ankomsten af ett skepp eller karra-
van från en förut smittad ort.

4) Emedan, under epidemiens härjning på en ont,  
exempel gifvas, att alla medlemmarne i ett hus dött iut> 
äfvensom att personer, som varit i beröring med cholerra- 
sjuka, sjelfva angripits af densamma.

Choleran smittar icke.
Bland de många och bevisande skäl för detta påsttå-  

ende utväljas följande:

1) Att i en stad eller ett läger många 100 persomer

hade  cholera- liknande sym ptom er :  kräkning,  diorrlié och  s lu t t l i -  
gen kramp. I lunden dränktes,  på karan tänsbefä lhafvarens hie- 
fallnmg, så a t t  jag saknade tillfälle a l t  närmare s tu d e ra  s ju ik -  
domen.



ino>m 24 timmar blifvit angripna af cholera vid dess första 
uttorott; ett factum iakttaget i alla länder, dem denna e -  
pidlemi besökt och alldeles oförenligt med dess fortplant- 
nimg genom smitta.

2) Att ganska ofta choleran utbrutit pä ställen långt 
afllägsna från dem der sjukdomen för tillfället verkligen 
heirrskade, utan att det ringaste meddelande ägde rum 
median de båda ställena.

3) Att choleran befunnits ofta utvälja vissa delar af 
stäider eller distrikter, och förnämligast de öfverbefolkade, 
låg;ländta och fuktiga qvarleren, hvarest den svårt härjat; 
hv/aremot andra delar, vanligtvis de högländta och torra, 
oftra nog blifvit alldeles förskonade.

4) Att karantäner och kordonger ingenstädes det 
rimgaste hjelpt att afvända eller fördröja cholerans frarn- 
åtggående*). Till styrka för detta påstående vill jag åbero
pa den skrifvelse, som Engelska allmänna Sundhets-Com- 
milttéen afgifvit till Ministern Lord Palmerston, angående 
chiolera-sjukdomens spridning inom England, och om gagn

*) Då förfat taren  gerna  för sin del medgifver detta ,  är  han 
derrföre långt ifrån at t  frånkänna karan tän e r  all n y t t a ;  äfven om 
må ingen upplyst  man, och framför andra  läkaren, genom o be -  
strridliga facta blifvit ö fvertygad a t t  ka ran tän e r  och kordonger 
inteet u trä t ta  till afhållandet af farsoten , m ås te  man dock m e d -  
giffva deras s tora nytta i d e t  a fseende, a t t  s tö rs ta  delen af e t t  
lan ids  innevånare betydlig t  lugnas genom dessa inrät tn ingar .  Af 
o fw an s tåe n d e  är  också k la r t  a t t  förfat taren ej hel ler  ingår  på det  
påss tåendet ,  a t t  Karanfän u te s tä ng t  choleran från Sverige från 
181:31— 34, utan anser  d : 'nna  omständighet  bero  af miasmans o -  
m ojgnad  och tro r  för sin del att , äfven om ingen karan tän  exi
s t e r a t ,  choleran ej förr än 1834 u tb ru t i t  här  i landet.



lösheten af karantänsanstalter til’ dess utestängande. Com- 
mitterade uppgifva, att de, till följe af ett uppmärksamt 
betraktande af historien om denna farsots framfart genom 
Europa, kommit till följande rcsultater:

1:o ”Att denna sjukdoms införande och utbristande i 
de Europas särskilta länder, som den besökt, allestädes 
var sig lika.”

2:o ”Att intet bevis finnes derpå, att choleran med
delar sig genom den sjukes communication med friska.”

5) Att mänga större och mindre städer helt och hål
let sluppit choleran, f. ex. Leipzig, Birmingham Tain, e -  
huru den allmänt rådde på få mils afstånd derifrån och 
på ställen, som stodo i oafbruten communication med de 
nyssnämnde. F. ex. Halle med Leipzig, Bilston nära Bir
mingham och Inver nära Tain. Att i Leipzig intet cho- 
lerafall inträffade är så mycket märkvärdigare, som under 
pågående Leipzigermessa, choleran rasade rundtomkring 
och communicationen hela tiden var fri. Detta är, i för
fattarens tanka, det mest lysande exempel, at t  choleran ej 
smittar.

6) Likaledes, att i Frankrike funnits departementer, 
städer och församlingar öfversvämmade af flyktingar från 
ställen, som blifvit ödelagda af choleran, och som det o -  
aktadt gått alldeles fria för sjukdomen.

7) Att i Bengaliska presidentskupet af mellan 250-  
300 läkare, bland hvilka de fleste sägo choleran i stort, 
endast tre angrepos, och blott ett fall blef dödligt; likaledes 
att i Madras’ presidentskap, under fem choleraår endast 
cn läkare årligen dog af 77.



S) Alt de underordnade medicinska biträdena 
vid eholera-patienters vård, hvarken här i Sverige eller 
annorstädes, blifvit af sjukdomen i större grad angripne 
än läkarne.

Alla dessa facta till bevisande att eholeran iche är af 
contagiös natur, såsom f. ex. pesten, äro, enligt författa
rens tanka, sä öfvertygande, att de väga ojemnföi ligt mer 
än de molskäl som blifvit uppställda till bevisande af cho- 
lerans smittbarhct. Hvad dessa sednare angå, så med- 
gifves, att de visserligen icke sakna sin vigt, men äro 
likväl långt ifrån att vara afgörande för frågan. Vore cho- 
leran smittsam, så skullo flera personer angripas, än som 
skett; i London, f. ex., dog endast 5000 af de två mil
lioner invånare der finnas; huru på ett tillfredställande 
sä tt  förklara detta fenomén, om sjukdomen vore conta
giös? Fruktan för farsoten, född af öfvertygelsen om dess 
smittbarhct, prædisponerar mer än något annat, för den
samma. Man ryser då man hör, huru vid cholerans här
jande besök, någon gång inträffar, att menniskor lcmna 
sina sjuka likar utan ringaste hjelp, blott af fruktan för 
en icke existerande smitta.

Prognosen
beror här, såsom alltid, af omständigheterna, såsom till 
hvilket stadium sjukdomen hunnit; om det är i epide
miens början, akmä eller aftagande etc. Kommer den 
sjuke under medicinsk vård under cholerin-stadiet, ä rn a -  
lurligen prognosen bättre, än om sjukdomen gjort större 
framsteg. Principiis obstu galler här mer än någonsin^ 
Vida sämre blir prognosen om sjukdomen hunnit in i s ta
dium algidum, och då pulslüshet, cyanos och asphyxi ut-



vcchlat sig, år föga hopp om patientens vederfående. Ett 
dåligt tecken år ock om under cyanosen uttömningarna 
fortfara att vara häftiga; likaledes om de hastigt upphöra 
och ej andra gynnsamma tecken äro förhand. Ogynn
samma tecken äro vidare, då under stadium algidum en- 
skildta delar uppvärmas, f. ex. hufvudet, bålen, eller ock 
då enskilda delar, vid allmän reaction, blifva kalla, såsom 
kindbenet, nässpetsen m. fl.; äfvenså mörkblå fläckar på 
extremiteterna, blå naglar och kall andedrägt.

Under reactionen är faran ej mindre än under stad. 
algidum. Gynnsamma tecken äro här att, sedan de egent
liga cholera-symptomerna upphört, alla secretioner åter 
inställa sig, särdeles hudens och njurarnas; att intelligen
sen förblir fri och febern mera liknar sig till intermitte- 
rande än typhösa karakteren. Gynnsamma tecken äro 
vidare: grötlika stolgångar med foecal lukt, pulsens höj
ning, rödaktig grumlig urin med sediment. Dåliga tecken 
äro: då reactionen antager den typhösa karakteren med 
torr hud och tunga, yrsel, partiell svett, fortfarande eller 
återkommande upphörande af urinsecretion, hicka; vidare, 
då stolgångarna äro rödaktiga, blodiga eller chokladfärga- 
de, då pulsen blir liten och frequent, då tunga och ex
tremiteter ånyo bli kalla, då urinen ej visar fällning eller 
sätter sky till botten, utan är, hvad man kallar, urina 
cruda. Complicationer med inflammation i hjerna, tarmar 
eller mage, likasom lunginflammationer äro ogynnsamma.

Gravidse, som angripas af farsoten, äro u tsatta för 
missfall. För ålderstigna och barn är faran större än för 
andra; i allmänhet synes flera män än qvinnor blifva of
fer för epidemien. Sjuka och svaga duka förr under än 
friska. Anlag för diarrhé prædisponerar för choleran.



Sinneslugn bidrager ofta till en lycklig utgång, under det 

fruktan för döden betydligt försämrar tillståndet.

I medeltal uppgifves, att hälften af de angripna dör; 

en uppgift, svär att kontrollera, och troligen nog högt 

tilltagen. Naturligtvis gäller denna beräkning epidemien i 

dess helhet, ty under de olika perioderna är dödligheten 

ganska olika; så räddas knappt en fjerdedel af dem som 

angripas under epidemiens början, och dödligheten är se

dan i jemt aflagande, tills den mot farsotens slut blir en 

sällsynthet, sannolikt deraf at t  miasraan då icke äger sam

ma giftiga styrka som förut.

Behandlingen.

Allt sedan denna gåtfulla pandemis första uppträdan

de intill nuvarande tid har läkarekonsten lörsökt alla me

del, hvilka rimligtvis kunnat användas, utan att det lyc

kats henne påfinna något, som verkar specifikt mot sjuk
domen; något specificum mo t choleran, såsom t. ex. chi

na mot frossor, känner kons;ten för närvarande icke. I 

fråga om cholerans rätta behandling äro meningarna lika 
delade som för 30 år sedan. Man tycker visserligen, att 

så många olika medel, använda under denna tid af tusen
tals läkare, skulle fört till något lyckligt resultat eller å t 

minstone åstadkommit någon enhet i de splittrade äsig- 

terna *), men så år ej förhållandet. Man behöfver endast 

bläddra i den öfverrika cholera-litteraturen, så finner man 

hur den ena mästaren förordar ett medicament, den andra

*) I några  punkter  ö fveren*stämma dock alla:  a t t  p a t ien ten  

så fo r t  ske kan  får m edic insk  vård ,  a t t  han genas t  in tager  ho

r i z o n t a l  läge, sa m t  a t t  han vid an s ä t tande  k ram p fro t te ra s ;  men 

d e t t a  ä r  ej nog till s jukdomens häfvaude.



4 2

ett annat, till verkan alldeles olika det förra; man finner 
också, att då man på ena stallet fått ett godt resultat af 
något användt medel, har detsamma på ett annat ej va
rit så verksamt. Orsaken härtill torde få sökas dels deri, 
att olika climat och olika lynne hos farsoten bidraga till 
olika inverkan af ett medicament, dels deri, att de olika 
indicationerna för det uppgifna medlets bruk, hvarken blif- 
vit tillräckligt tydligt angifna eller sedan följda. Chole- 
rans therapi ligger ännu i sin linda och troligen skall än
nu en ganska lång tid förlöpa innan den hinner sin u t
veckling. Detta är också orsaken till den stora mängden 
af anbefallda olika behandlingssätt. Svårigheten för den 
unge läkaren att bland denna massa af föreskrifter ut
välja de bästa, är ej ringa. Helt naturligt måste han 
grunda sin öfvertygelse på andras erfarenhet och i främ
sta rummet rådfråga de äldre läkarne inom sitt eget fä
dernesland, emedan troligen, som nyss nämndt är, både 
climat och farsotens karakter hafva en väsendllig inver
kan på behandlingens utgång. Svenska Läkarnes rap 
porter till Kongl. Sundhets-Collegium angående cholera- 
epidemien 1834 äro derföre både intressanta och i mänga 
afseenden lärorika. Författaren skall också vid genomgå
endet af behandlingen under cholerans serskildta stadier 
ej underlåta att omtala det, som med någon fördel då 
nyttjades här i landet.

För sin del anser författaren det tjena till ingen eller 
ringa nytta att begagna något serskildt præservativ mot 
farsoten, emedan miasman säkerligen ej skrämmes bort 
eller göres oskadlig af kryddpåsar eller i förtid, måhända 
rättare i otid, intagen medicin *). Men det gifves vissa

*) Till deras t jenst, som anse en prophylac tisk  b e hand l ing  
h ä r  u trä t ta  något,  upptages följande al Hrr D rakenberg  och  L i-


