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meen denna uppgift ä r ,  åtminstone hvad det förstnämnda 

Laandet beträffar, alldeles origtig. Man liar nämligen icke 

ifrrån uågol annat land en sädan mängd al underrättelser 

oiim denna epidemi, som ifrån England, elmru det medgif- 

vees, att grassationen i 8o3 der v a r ,  om icke större till an-  

taldet af de sjuka, dock vida intensivare än den 1800. I 

tioorra Frankrike tyckes den icke liafva varit alltnän. Till 

Paaris kom den icke förr än i Januarii 1802, men det var 

doock lörst vid sanuna tid det följande året som den antog 

en 1 form och character,  som väckte större uppmärksamhet. 

Grrassationen 1800 började i Wologhda i Ryssland i Novem- 

beer  1799, och spridde sig derifrån i flera rigtningar; till 

A rrchangel,  genom Moskwa till Petersburg och Ostersjön9 

kuuster,  samt till Polen och östliga Tyskland. Den visade sig 

i 1 Riga i medlet al December, i "Warschau i Februarii och i 

Leemberg i Januarii. I Februarii var  den i Finland, i Sverige 

i Î Mars och April. Först i October var den i Lyon och 

spnridde sig derifrån n o r ru t  öfver Frankrike. 1 England vi-» 

saude den sig mycket tidigt redan i Februarii. Grassationen 

i 88o 3 ägde rum i England, Frankrike och en del af Tysk- 

Jannd. Den anses af de flesta, såsom en fortsättning af epi- 

deemien j8oo. Den ägde egentligen rum blott om våren 

occh kan anses slå i samma förhållande till den föregående 

eppidemien, som Influenzan i 83 ;  till den i 83o— 34. Det 

soom utmärkte de förra var en öfveryägande biliös döh 

röötaktig character , samt att sjukdomen fofeträdest is

6.



grep och var vådlig hos medelälderspersoner och at tt den 

mer an vanligt verkade på könsdelarna hos begge kcönen. 

Pollulioner voro hos karlar och missfall hos qvinnor ' der-  

före vanligare än annars i Infhienzafarsoler och S c h n u i r r e r  

uppgifver att abortus förekom ofta äfven hos husdjijuren. 

I Edinburg skall grassationen varit ovanligt dödlig. D u t n c a n  

uppgifver alt dödsfallens antal uppgått till 100 på dyygnet, 

då del annars knappt går till 100 i veckan, men S ch  m u r 

r e  r misstror, såsom det synes med skäl, rigliglieteen af 

denna uppgift. Vid de flesta Influenzaepidemier ägde sjuk

domar rum äfven hos djuren, s tundom också hos de vvilda, 

e h u r u ,  i afseende på några, iakttagelser derom saknas.s.

Innan jag anställer några allmänna betraktelser i öfver 

lnfluenzans form och character, anser jag mig först ännu 

böra anföra något om den epidemiska ca ta rrh ,  som vvisade 

sig i början af året 1837. Den började i December i 836 

och framträdde då i Ryssland, Sverige och D anm anrk , i 

Januarii var den i England, i Paris och andra delaar af 

Frankrike i början af Februarii,  i slutet af samma måtinad i 

Spanien och Portugal, i Berlin och Hamburg i börjajan af 

Januarii och sednare i Dresden, München och Wien. An

talet af de insjuknande var på alla stallen stort. Den 1 räck

te dock icke in på sommaren utan upphörde med vår- 

constitutionen. Man har vanligen ansett den såsom enn In- 

fluenzafarsot och delta hufvudsakligen derföre att de»2n så



snairt inträffade efter den stora epidemien i 83o —3 i ,  och 

till sin individuella form mycket liknade den. Den synes 

mig dock ej fullständigt motsvara Influenzans begrepp. Den 

börjjade väl tidigt,  det är sannt,  och förr än den per iod ,  

somi vanligen til lhör den ärliga catarrhalconstitutionen, men 

en ssådan anticipation af årstidernas skiften är ej så allde

les ^ovanlig. Vårconstilutionen börjar ,  säger S y d e n h a m ,  

ifråm vintersolståndet och har vid vårdagjemningen sin cul-  

mimalion, livarefter den aftager till emot midsommar, men 

oakttadt detta är regeln, så kan den dock å ena sidan fram- 

trä'dla med så ringa intensitet och så litet störande lifspro- 

cesssen, alt den deraf beroende sjukdomscharacteren ej vi

sar sig mer an under sjelfva culminalionsperioden, och å don 

andrra vara så öfvervägande, att dtss verkan på sjukdoms - 

charracteren utsträcker sig öfver den regelmessiga periodens 

gränisor. Dessutom intygar erfarenheten , att vårconstitutio- 

nenss culmination ej alltid inträffar vid vårdagjemningen, utan 

iblamd tidigare ibland sednare. Jag anser mig således hafva 

skäll at t  betrakta epidemien 1837 såsom hufvudsakligen be- 

roenide på vårconstitutionen och dess intensitet,  ty den upp- 

liörcde redan i Maji, och jag har ej någorslädes funnit u p p -  

gifvret, att den visade sig på sommaren eller hösten. Lik

väl medgifver jag å ena si dan, at t  den stationära constitu- 

tionaen under hela det förflutna decenniet varit öfvervägan

de llnfluenzarlad eller catarrhajisk och å den andra alt den 

årem förut genomgångna Influeiizafarsoten qvarlemnat hos de
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flesta individer en benägenhet for catarrh, hvilka bäägge 

omständigheter b idrogo, al t  göra vårcatarrherna 1837 bbåde 

så allmänneliga och så intensiva och liknande influenzzan, 

som de verkligen voro.

Såsom ofvanföre är sagdt, visar sig den epidemiskaa in

flytelse , hvarpå Inlluenzan beror ,  ej blott genom deege,ent- 

liga farsoterna, utan äfven genom den h e r r s k a n d e  c c o n -  

s t i t u t i o n , s o m  dels någon gång föregår dem, dels oftare eftfter-  

träder dem , och hvilken ger sig tillkänna genom intens.site- 

ten hos vårconslitutionerna, den dessemellan framträdaande 

större freqvensen af sporadiska catarrher och den vanliggare 

än annars förekommande catarrhaliska complicationen hos 

andra acuta sjukdomar.

Det mest väsendlliga uti Influenzans form består onnek- 

ligen i de symptomer, som hafva ett närmare sammanhhang 

med det nervösa momentet och utgöra ett mera omecdel-  

bart uttryck deraf. Hit höra malthcten, nedslämninge;en i 

lynnet,  de paralytiska sym ptom erna,  stupor o. s. v. ssamt 

de deuteropathiska, soin bestå i smärtor, convulsiva diirag- 

ningar,  delir ium, hosta m. m. Algierna bestå hufvudsisak- 

ligen i hufvudvärk  och ryggvärk, i synnerhet i n jurtrakkten. 

Den sednare har  förekommit i de flesta epidemier,  rm en  

deraf följer icke att  den nödvändigt hör till Influenzzans 

form. Den k a n ,  såsom i synnerhet den sednaste epidemnien 

ådagalagt, uteblifva, men derföre har man ej skäl alt fr rån-
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käm na detla symptom dess väsendlliga sammanhang med 

çjiiktdomsprocessen. Det är a f  deateropathisk betydelse ocli 

de cdeuteropathiska symptomerna äro uti feberns form om- 

bytliiga, framträda ibland med öfvervigt, ibland i ringa grad 

ocli enskilda former af dem kunna någon gång alldeles u te-  

b l ifw a,  men deras väsendlliga betydelse upphäfves icke der- 

igencom. 1 de lindrigaste grader af Iniluenzan saknas till 

och med hufvudvärken. Bröstvärken, bvilken stundom 

stegrrar sig ända till skepnaden af p l e u r i t i s ,  till-  

bör i allmänhet de former, i hviika det inflammatoriska 

mormentet är mycket stegradt, men den kan äfven vara 

b lottt nervös. Smärtornas endast nervösa betydelse, oaktadt 

de imången gång simulera inflammationer, utgör ett för 

diaggnostiken ganska vigtigt moment uti Influenzan.

Nast de nervösa symptomerna, äro de ,  »om bero pä 

»lemamembranernas l idande , de hufvudsakliga. Näsans, sval

gets och luftstrupens slemmembran, är den vanligast an- 

griprna; och derföre äro catarrhalsymptomerna de oftast 

företkommande. Dock lider derjemle och stundom företrä- 

desvvis magens ocli tarmkanadens slemmembran och derige- 

nom i får Influenzan stundom mer skepnaden af en gastrisk 

än aaf en ca.tarrltfllisk feber. Det kan ej nekas a t t  i enskilda 

fall under en epidemi catarrhalsymptomerna kunna saknaG; 

och sä var det händelsen 1788. filen om de  saknas hos 

hela, epidemien har man knapp t  rä tt  att kalla den för In-



fluenza, emedan något egentligt för densamma cbaracteristiiskt 

symptom då ieke finnes. Upphörandet genom ymnig, läingc 

fortfarande och stundom stinkande svettning, anses ulmäirka 
Influenzan, men ehuru denna crisis ofta förekommer,, är 

den dock ej beständig utan lörelrädes understundomi af 

d ia rrhé ,  och någon gäng upphör sjukdomen äfven utan jför

beredande criser, ehuru det är sällsynt.

Influenzans verkan till framkallande och förvärrandle af 
bröstsjukdomar är  utmärkande och densamma väsendtliigen 
tillhörande. Denna verkan är vida större än den af am dra  

cafarrhaliska lidanden. Den sträcker sig ej blott till dlem, 

som fur dylika sjukdomar hafva anlag, utan älven till an

dra ,  hvilka aldrig af sådant varit besvärade. Efter Influernza- 

epidem ier ,  finner man således bröstsjukdomar, i synnezrhet 

phthisis, lungcatarrh ,  och ehronisk bronchitis i större fre- 

qvens än annars och äfven hos personer, som derför fcörut 
ej haft något anlag. Så har, såsom b e k a n t , förhållaindet 

varit sedan Epidemien i 834 och det är troligt, att det va

rit så alltid, ehuru de äldres iakttagelser inskränka sig en
dast til l verkningarna på dem som förut hafva bröstssjuk- 
domar eller bestämda anlag dertill. Influenzans vådliighet 

för gamla öfverensstämmer med den af erfarenheten i så 
ta lr ika fall bekräftade Hippocratiska satsen, att catarrrher 

hos gatnla svårligen och sällan öfvergå till coction, mem den 

förra har i detla afseende en vida djupare betydelse äin de



spoivadiska catarrherna. Utom de nu uppgifna egenheterna 

uti llnfluenzans individuella form, är den uti epidemiskt a f -  

seenide u tm ärk t af dess stora allmännelighet pit den or t ,  

som deraf angripes, dess i jemforelse dermed ringa dödlig

het,,  dess hastiga framträdande, genom ett stort antal sjuk- 

domisfall straxt i början ,  dess utbredaude öfver stora sträc

kor af jorden ocli i rigtningar, som ej bestämmas af folk- 

slaggens inbördes vexelförhållanden, utan af orternas tell uri— 

ska ställning och climatiska character, den skyndsamma gän

gen af detta dess epidemiska utbredande och slutligen dess 

obeiroende af årstidernas och väderlekens skiljaktigheter.

Att Influenzan ä r  en epidemisk sjukdom i sträng me- 

ninjg och således beror på ett utifrån på folkmassans helhet 

verlkande causalmoment, är väl obestridligt, men jag lemnar 

tillssvidare derhän huruvida den af S t i e g l i t z  först yrkade 

merningen, «It  den är det epidemiska causalmomenlets rena

ste uttryck och om den i detta afseende kan hålla ut jem- 

loreelsen med choleran. Att det epidemiska causalmomentet 

ver.'kar till Iufluenzans uppkomst medelbart genom föränd- 

rin^g af luften och väderleken har \ä l  blifvit påstådl, men 

det strider *miot erfarenheten i det hela och de factiska 

slöcd, som derför kunna åberopas, äro endast partiella, lu -  

llutenzans epidemier visa sig under alla äislider, såväl öfn 

sonnmaren ocli hösten, som under vintern och vårenj så viäi 

unider mild ech varm väder lek ,  som under stormig och 

kalll. Alla do förändiuigar hos l üf t en, som kunna Hjpf.3"



lärkas genom meteorologiska iakttagelser, genom aeronieletri, 

eudiometri och electrometi i , står till Inlluenzan, likasom i till 

andra epidemiska sjukdomar, ej uti något närm are ebller 

nödvändigt förhållande. Man har väl stundom tro tt  sig m när- 

ka ett närmare sammanhang imellan turbulenta atmosphetpri- 

8ka förändringar och Inflnenzans första u tbro tt ,  men de.ess» 

pliænomener hafva inträffat oftare på olika ställen af j»jor- 

den än på samma och om ett närmare sammanhang ddem 

imellan äger rum är det ett af coeflect ocli ej af causalititet.

Ehuru det epidemiska causahnomentet är för oss till ddess 

väsendtlign beskaffenhet okändt och (ill sin verkliga t i l lw a ro  

ensamt uppenbarar sig genom de deraf beroende s jukdom nar-  

n a ,  är dock dess primitiva och direkta verkan på organnis- 

men deprimerande af nervsystemets kraft.  Derom vittitnar 

ej blott inlluenzan utan äfven alla andra s jukdom ar,  s som 

ifrån det stationärl-epidemiska causahnomentet i mer eleller 

mindre hufvudsakligt mått leda sin upprinnelse. Att det 

ä r  af telluriskt ursprung hafva vi skäl att antaga och dder- 

jemte , att dess egentliga grund sammanhänger med för oss 

okända processer, uti jordens totalitet eller, såsom S y d e e n -  

h a m  uttryckte sig, in  i p s i s  t e r r æ  v i s c e r i b u s .  Att 

dessa inre processer äga rum icke tillfälligt utan i följdd a f  

nödvändiga lagar, måste man antaga och i följd deraf äf

ven att de inträda på vissa bestämda tider. Den orduning 

i afseende på tiden, hvilken det epidemiska causalmomnen- 

tets vexelvis skeende stegring och  förminskning följer,  har



uiaaii å ter genom Julluenzan tro lt  sig tydligare kumia iaktta

ga än genom någon annan sjukdom ; och det är  derigenom 

sorm den förra erhållit ett 6a s to rt  intéressé i afseende pä 

epiideniiernas historia och theori. För uppfattandet äter af 

dern bestämda ordning, som i afseende af tiden blifvit följd 

af Influenzaepidemierna, är â ena sidan för de äldre tider

na brist på iakttagelser och å den andra för de nyare brist 

pä distinction imellan allmänna och partiella grassalioner, i 

fölljd hvaraf alla erhållit samma grad af dignitet, oss till 

hirnders. Likväl finna vi vid jemförelsen emellan olika sek- 

Jerr att perioderna f ö r d e  stora epidemiernas inträllande in- 

orm hvar t  och ett af dem, varit nära nog de samma, ehu

ru denna ordining icke i alla' sekler kan upptäckas, utan 

blcott i några, och en och annan både anticipation ooh re-  

tairdalion äfven ägt rum. Dessa perioder äro 3 .dje, 6:te 

ocrh 9=de decennierna. Silunda inträffade Influenzaepidemier 

8227, 927 , 1027 ,  1427, 1729 och i 83o; samt i 358 , 1657 

occh 174i ,  hvilken sistnämnda epidemi således bör betrak- 

taas såsom en anticipation; och 4 i 5 f. Chr. och e. Chr. 876 ,  

i3 i8 7 ,  i 58o ,  1675 och 1782 hvaruli vi således finna tre 

elller åtminstone två anticipationer. Dernäst är det första 

deecenniet märkvärdigt och exempel derpå äro epidemierna 

14411, i 5 10 , 1800— o 3. Vi finna väl således icke bär nå- 

gojii sträng regel för periodicileten, men dock en för omiss- 

käännelig approximation dertill, a t t  den fördomsfrie svårligen 

kaau undgå att deri se u ttrycket af en inre nödvändighets
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högre lag. Uleblifvandet af epidemier pâ de l ider ,  dä »de 

enligt regeln skulle in trä fl a , äfvensom inträffandet af de.*m 

under perioder, som enligt regeln skulle vara fria ,  äfvensoun 

antioipationerna och retardationerna, utgöra icke några gäil- 

lande argumenter emot antagandet af en sädan nödvänd ig 

het. Man mäste nämligen ej afsöndra Influenzan ifrån tde 

Epidemiska sjukdomarnes ordning och betrakta den ,  säso>m 

det enda uttrycket af det epidemiska causalmomentet, u t san 

inan skall anse den blott såsom en enskild form deraf oich 

således betrakta den förra i dess helhet. Då finna vi,  aitt 

af skäl,  som vi ännu icke kunna uppgifva, verkan af diet 

sldlionäi t-epidemiska causalmomentet ibland träder fram såsoun 

gastrisk feber, frossa, rötfeber o. s. v. och e j såsom Infliu- 

enza, i följd hvaraf således dessa febrar, träda i den sisst- 

nämndes ställe och denna deremot uteblifver. Kunde m a in ,  

hvilket för det närvarande är omöjligt,  i dess helhet oich 

fullständigt nppfatta den stationära constitutionens stoira 

factum, skulle man troligen finna regeln för epidemierntes 

succession så bestämd och fri ifiän inconseqvenser, att heela 

föreställningen om deras beroende af slump eller lillfälli«ga 

accidenser alldeles skulle försvinna.

En och annan och ibland dem H o l l a n d ,  hafva till föir- 

klaring äfven af Influenza-epideniiernes uppkomst ti l lgrip it  

contagiositelens nu så fördunklade och vacklande begiepip. 

Uudersökuingen af denua mening hör väl egentligen



t i l t ,  u tan  till ætiologien, men jag anmärker dock i föxbigä- 

enide, att det factiska uti Influenzans grassationer omöjligen 

kam bringas till öfverensstämmelse med föreställningen om 

devras härrörande ifrån ett contagium, när detta tages uti 

dem inskränktare och traditionella meningen. Men om man 

um der  contagiositetens begrepp vill sammanfatta äfven den 

äm nu så dunkelt insedda verksamhet,  som beror på den 

dyynamiska affectionen hos en folkmassas totallif, i följd af 

ernskilda personers insjuknande, eller af ankomsteu af främ- 

l im g ar ,  hvilka med folkmassan hafva en olikartad character, 

kurnde man väl, såvida det antages alt ett sådant agens, vid 

allla fall af epidemiska och contagiösa sjukdomars utbredande, 

ä i"  m edverkande, medgifva dess tillvaro äfven hos Influen- 

zarn. Men utom det att det dunkla begreppet om detta agens, 

soJfn egentligen föranledt genom choleran ännu befinner sig 

bllott i n  f i e r i ,  ännu rnera fördunklas och till och med 

håämmas i sin utveckling, om d e t ,  ifrån början uuderordnas 

çcontagiositeteus begrepp, kan det uti Influenzan ej antagas 

föår mer än blott medverkande och detta i mindre grad än 

i, andra grasserande sjukdomar, emedan det epidemiska 

caausalmomentet der träder fram med sådan öfvervigt och 

såa tydligt, alt man för förklaringen af epidemiens allmännc- 

lijgliet ej har beliof att göra något särdeles afseende j)å det 

iffiågavarande agens,’ hvars närvaro  jag dock ej vill neka. 

Allt påslå det icke någon epidemisk inflytelse kan antagas 

dltrföre ,  att man hos almospher en ej kan märka några fdr-*



ändringar, iir alldeles falskt, ty ,  såsom det redan af S y / - -  

d e n b a t n  är ej blott anmärkt utan bevisadt, äger icke nåa- 

got nödvändigt sammanhang rum imellan de lierrskande con-i- 

stitutionerna och luftens synbara förändringar; och telluriskka 

inflytelser gifvas, hvilka ej uppenbara sig genom något an i- 

nat phenomen än det indirecta af de organiska kropparuaas 

sjukdom ar, emedan dessa och i synnerhet menniskan , ut-t- 

göra deras mest sensibla eller rättare deras enda mätaree. 

Det är åter just dessa telluriska inflytelser, som utgöra deet 

epidemiska causahnomentet och den stationära constitutioo- 

nens inre grund.

4* Endem isk Catarrhalfeber.

F e b r i s  C a t a r r h a l i s  E n d e m i c a .

Den af endemiska förhållanden beroende catai’rhalfeberrn 

bar  antingen sin grund uti den climatiska constitutionem 

eller den modification af denna, som beror af orternes local-1- 

förhållanden, eller ock uti en egenartad, till sin inre grunnd 

okänd beskaffenhet hos folkmassan, i följd hvaraf den aaf 

vexelförhållandet till främ m ande menniskor blir sjukliggt 

afficierad.

I afseende på den egentliga climatiska constitu tionem 

är det bekant,  att i den norra hemisphere« den tempereraa- 

de zonens nordliga afdelmng utgör catarrhalaffectionernaas 

egentliga hemvist och i den södra hemisphere« äger sannoo-



liîkt et t  analogt förhållande rum , ehuru derom ännu smknas 

tneslämda oclh fullständiga iakttagelser. Uti dessa zoner af 

jcorden hafva nämligen de öfvergångsprocesser emellan som- 

m iar-  och vinterconstitutionerna, livilka vi kalla vår och 

boost, en större öfvervigt än annorstädes, och då catarxhal- 

fcebern äro vårconstitutionens förnämsta sjukliga uttryck, 

rrnåste den i dessa climater mer än i andra vara gängse; 

ooch så förhåller det sig äfven enligt erfarenheten.

Hvad de  topiska modificationerna af climalerna beträf- 

f a a r , så disponerar först och främst det fuktiga och låg— 

läändta climatet för catarrh. Kustclirnatet har väl i allmän- 

lieet denna charac ter ,  men icke alltid. Catarrher äro egent- 

lijigen gängse i de kustländer, som äro lågländte och ligga 

erm ot n o r r ,  då deremot i dem, som äro högländte och haf- 

vaa läget em ot söder,  i synnerhet då de af berg och skogar 

ärro  skyddade emot nordliga vindar, ett alldeles motsatt för* 

båållande äger r u m,  emedan de då, enligt erfarenheten, äro 

säa’rdeles ptassande för dem, som äro besvärade af bröstsjuk- 

dcomar och skattas till och med såsom ägande på de sedna- 

ree en cura tiv  verkan. Däldclimatet, uti hvilket solens full- 

stäändiga inverkan hindras af berg och skogar, disponerar 

til 11 djupare degenerativa lidanden, i synnerhet scrofler, och 

geenom dem till slemstockningar och blennorrheer, men en 

eggentlig catarrlialisk constitution tillhör detsamma icke. Pä 

släätteii och på högländta trakter  der innevånarne äro o u p p -



liürligt blottställda for vindar ifrån alla b å l l , uro väl äfv'en 

catarrber ofta gängse, men de äro sällan enkla u tan  co»m- 

plicerade med rheumatismer, emedan den på dessa ställlen 

herrskande endemiska Constitutionen vanligen är rheumalisik.

Hvad åter den på egenartad beskaffenhet bos folkmasssan 
och dennas vexelförbållande till främlingar beroende endermi- 

ska catarrhen beträffar, så bafva vi derpå endast ett exempiel, 

och ehuru  detta är såsom factum gifvet, samt af tillförlitliga tob- 

servatörer flera gånger bekräftadt,  b a r ma n  dock betraktat idet 

såsom blott en curositet, hvilken enligt fleras tanka borde ansses 

för en fabel,  emedan våra nuvarande ytliga begrepp om epitde- 

miernas orsaker och om lagarne för dess utbredande ircke 

räckte till att förklara den. Men efter Cholerafarsoten ej 

endast lärt oss ytligheten och otillräckligheten af dessa Ibe

grepp, utan  äfven visat oss facta, hvilka vid r.ärmare Ibe

traktande häntyda på något med det ifrågavarande, fö>rut 

så enstaka, factum likartadt,  har  det ånyo vunnit intere;sse 

för den patliologiska forskaren.

På Ön St. Kilda, en af Htbriderna, äro calarrlnal-  

affectioner, enligt M a r t i n ,  i allmänhet icke, ej en giång 

om våren ,  mycket gängse, men af en tillfällig anlednimg, 

som straxt skall nämnas, uppkommer der  understundom en 

ca ta rrha l feber , som utan undantag angriper alla öns inine- 

vånare, äfven dibarn. Den är förenad med stark hufviud- 

värk och ymnig blodblandad upphostning, och är i synmer-



lieet om aftnarna besvärlig, dels genom feberns exacerbatio- 

neer dels genom den då mycket tilltagande llytningen ifrån 

nääsan. Den varar  i 10 fill i 4 dagar. Den tillfälliga an- 

lecdning som framkallar denna allmänna catarrh är ankom- 

steen till ön al någon främling. Denna händelse inträffar 

rmycket sällan, med undantag af då den Skottske ägaren till 

heela ön ,  ifrån Harris afsänder sin förvaltare att för året af- 

heemta uppbörden. När denne förvaltare jemte silt dussin 

maatroser anländer, livilket vanligen inträffar i Junii, går en 

lit'ten deputation af innevånarne honom till möte, och in- 

onm två högst tre dagar u tbryter den redan beskrifna catar- 

rhoen öfver hela ön. Om jemte förvaltaren äfven matro- 

se rrna  gå i land och ännu mer om de landsätta varor ,  blir 

cabtarrhen derigenom förvärrad och mer envis. Man bar 

trco tt  att s jukdomen årligen förekom i Junii månad, och 

deess sammanträffande med uppbördsmannen vore en tillfäl- 

ligghet, men då den sednare drö jer ,  dröjer äfven catarrben 

ocfch om han ,  såsom det stundom händer,  uteblifver för året, 

koDmmer icke heller catarrhen. Främlingarne, som på inne- 

vånnarna hafva en så skadlig verkan , förblifva friska och er

far ra ej något, som kan räknas såsom följd af något slags 

recciprok inflytelse itrån innevånarnes sida. Sedan den all— 

måänna catarrhen upphört ,  lida innevånarena af främlingen, 

omn han hos dem qvarblifver, icke något vidare utan um- 

gåsts med honom, såsom rned h varand ra , utan fara. Inflytta

d e ;  personer, som sedermera blifva på ön bosatte, lida it ke



under de två eller tre första åren något af främlingars arn- 

koinst, men derefler blifva de de äldre innevånarena i dettta 

afseende lika. Derpå åberopar M a r t i n  tvenne exempiel 

nämligen en Skolm ästare, som var född i Skottland occli 

en P res thus tru , som härstammade ifrån ön Sky.

Sådan ä r  den berättelse, som omkring år 1780 Ma i r -  

t i n ,  M a c a u l e y  och P e n n a n t  afgåfvo om förhållandeit, 

och hvilken sedermera blifvit upptagen och commenteraad 

af flera Physikaliske och Medicinskt* G eographer; såsoim 

K a n t ,  S c h  n u r  1 e r ,  F i n k e  m. fl. De fleste Medicinslke 

skriftställare hafva såsoin sagdt gått den förbi,  såsom angim- 

ge den dem icke, etnedan den icke passade ihop med dte

ras üfriga åsigter. Den ende som gjort försök a t t  combime- 

ra  den med andra  till sjukdomsläran hörande facta, är S i r  

G i l b e r t  ß l a n e .  Han säger nämligen att catarrhen på S : t  

Kilda är ett l ikartadt p h æ nom en , med det af honom sjtelf 

och flera andra  observerade,  at t ,  då tvenne skepp, somi i 

längre tid varit till segels, h v a r t  och ett på sitt hall, o«ch 

hvilkas besättningar icke på länge haft någon beröring mied 

andra menniskor, utan varit uti isoleradt tillstand, men äiro 

begge alldeles friska, omsider sammanträffa och besatlniin- 

gatne få tillfälle att med livarandra umgås, uppkomma sjulk- 

domat' hos begge. Det är äfven ett kändt factum, att då 

et t  skepp , som länge varit ute och ej nyligen varit i må- 

gon hamn eller annars berett sin besättning tillfälle til må-


