
Skraggenstjerna, Samuel

Kårt författning af några lyckelige curer som
skedde om sommaren af åhr 1702. widh de
för några åhr sedan upfundne hälszo-källor
i Wesmanland, jemte någre til suur-bruns
curer hörige frågor, upsatte o

Stockholm
1703



EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort.
I mer än 10 europeiska länder!
  

 

EOD bokens fördelar!
 Â Få samma utseende och känsla som med originalet!

 Â  Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom bo-

ken.

 Â Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.

 Â Sök: Använd fulltextsökning för enskilda fraser.

 Â  Klipp & klistra: Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehand-

lingsprogram).

Villkor för användning
Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den 

aktuella boken. 

 Â Villkoren på svenska: http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html

Fler e-böcker
Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via http://books2ebooks.eulla boken. 

 Â http://search.books2ebooks.eu/

Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- 

till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går 

nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. 

Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks 

on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som 

e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per 

dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och 

blir tillgänglig för dig som e-bok.

books2ebooks.eu Kungliga Biblioteket







Om Sommaren af Ahc 170 r.
Widh

De fök näqro Ähr sedan
Upfundne



80kMä,
MivengesMdthes ochMen-
deSUrf-Durstinna/ StorFurstin- 
va lil Finland/Wcrtiginna i Skå
ne/Estland/ Lifland/ Karelen/Bre- s 
men/Berden/ Skettin-pommereii/Z 
Kassuben och Wenden/ Wurstinna 
til Rngen/ Mru kil Zngermanland r 
och Wltzmar - Sä ochNfaltzMres ^ 
tvinna tvidh Rliein > Beyern/ til», 
Glilich / Klebe och Bergen Kerki-v 
ginna. Werklginna til Schletz-Z 
trig Holsten / Slvrmaren och Dirh-b 

masen/ Wcefwinna til Olden- Z 
burgvchDclmenhorst. s-

ri
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eo oemotsätjeltz san-
" ulng / af sielfwe sanningens 
^ ° Munn framförd / at ett gätt
jh tra bar alttd goda Frucht; sä ärdet 
^ eg mmdre enligit/ fa wälmed sielfwa 
>», natnren^Eäpp/ som med dageliga för- 
" karenheten / at afstore med store Dyg- 
?vec och fnllksmttgheter begckfwadc 
S-For-rk»!»,:/ store och til alla dygdme 
hFoiielstr artade Barn härstllmma. 

At wtlra här nred en fä ringa penna / 
som min är/beskrrswa / eller med en 
sa illa talande Tnnga uth tala de sto
re och //^o/ste Dygder/ fomEders 
-Longl. Höghets , högstfalige och i 

)(r amin-



_____,_______ ____________________________

äminnelse Glorwyrdigste Runglige 
Föräldrar i högsta 
wore en sa inbillad Gaak/ söm at med 
en fVed watn wittia driswa Hafwet 
utöfwer sina Bräddar / etter med en 
Kackja wilia uplysa Golen. Förfa- 
renheten och hela otwungne ^
Samtycke hafwa det nogsamt redan 
bewijst / och ett langt stillatigande / 
säsom wijd en afgiord Gaak / dek ^ 
länge sedan bekräftat. Men at af de. 
ras //---Me lullkomligheter samme ' 
stags Årspla n ror äre vpwnxne / det , 
är nn sa athMjge resor och med sa ! 
mänga otwifwelachtige proof för . 
hela werlden bekant giordt / at dek 
en stoor Deel der af draget til förum 
dran och en ey mindre uprekat til af- 
wund öfwer sa harliga och stora Ven 
Qr^o//-rskel Gwerige gaf- ^ 
wor ock körmanner. Hwem ypeeticke 
med förvndran och största binnens 
rörelse berätta / hwad i desse tider Ko
nung den Lders Longl. 
Höghets stora Herr Broder / Med 
Gndz Hielp / för manlige och tappre !



Bedrifter utförts hwem weet icke om» 
talaMdhwad ogemeenNad/han hela 
Armeer godwiiligt uhr sina Händer 
siäpt s Och hwem kan nogsamt desin- 
na / huru han i sis unge Ahr / kan

och öfwerwinna sä mänge och 
för andre/ätt ensädanHielte/aldeleso- 
öfwerwinerligastinandefwäcigheters 
Gamaledes är ingen sa wäl aflZwen. 
ste som Furstlige Holstettiste under
sökare/ som tillfyllest kan urseija/ hwad 
för store Rongl. och Furstlige egen- 
staper ock fuäkomligheter til Eders 
^ongl.Eögher isrändessstore ocho- 
förliknelige A-nungsilge Foraldrar 
härstuter. At iagh ma fortijga alle 
andre / sä är den höge Nöden/ med 
hwilken Eders Rongl. Höghet alle/ 
ja och de ringaste / bemöter / ett kraf
tigt bewtjs der uthaf. Denne sam- 
me store och prijswärdigste nöden är/ 
som har giordt mig / Eders Rongl. 
Höghets underdänigste Nenare / sa 
dristig/ at medh en liten och owärdrg 

om Watn / wiisa migh t E'
ders Rongl- Kögheks Äsyn.

)(z Durch-



_____ W(o)öG
Durchleuchtigste Furstinna / man ^

läser om de persianste Ronungar / at I
de ey illa uptaget/detderas underfä- I 
tare medh watn L händren dem un- j 
dertiden bemött och , när j
de ey annat haffk i förrad: TZagh för
seer migh och i underdånighet til E- 
ders Kongl. Höghetz widtbekante > 
mildhet och nade / at Eders Rongl '
Höghet / eij medh onäde vptager det 
rag/i mangel af alt annat/med watn !
och med en om watn allenast hand
lande understår migat koma
för Eders Rongl. Höghets ögon / 
med det otwiswelachkige hoppet / at 
säsom Eders Kongl. Höghet altid lå
tit päfkina en särdeles fagnad och rrr- 

för sitt och wart käre Fäder- 
neslands Lycka och wälgäng / fa lä- 
rer Eders Kongl. Höghet / och fa eij 
medh ogunst har af förmerckia / hu- 
rujom nägre för intet mänge ahr se
dan i wesmanlaud upsundne Häkso- 
Källor mänge Sweriges inbyggiare 
til sin förlorade Helfa igen förhulpet; 
i hwilken förtröstan iag den och in för

Eders



Odecs Kongl Höghets Zötter neder- 
legger / medallerodmmkaste böönfal- 
lan/Lders Kongl. Höghet täcktes lata 
honom och dewatn han handlar om/ 
såsom framflytande i en bwerrges 

den Eders Kongs. Höghets 
Högst. Salige Herr Fader mycket äl
skat/och t Lifzktden besökt / uthi sin 
Nadh och Hägn wara innesiutne / af 
hwiike ragh och underdämgst beder 
nagce fä S krälar mätte säskijnapä 
den / stm itttek högre önskar / an at til 
Dödzstunden fä framhärda.

Eders, Nongl. WghelS

UnberdänigsteTimare
83muel



Gunstigc och Rättlinnige Läsare.
»Är ma» medh behörig omtancka /
' genom läser den handelen/som stär bestref- 

wen om Dammen veckerös . mhi 
Zok. Evangel. 5. (^pireU och deremot jämsörer 
de härlige Lurcr. som wljd deste Hälsto-Källor i 
förflutne tree Ahrenstedde äre/ pä äfwen lika ?2- 
rieursr, som der uti den; vers. stnnaö uptecknade/ 
nembl. Blinde/ Halte / Borttwinade / och en 
stosr hoop andre Siuke: Sa kan man medh stial 
säijaak om icke/ som der en Engel stiget nedh och 
rörd! watnet / sä har dock Gudz Hand och walsi, 
gnelse waret der hoos / hwilken der wid sä under
lige ting förrättat/alman wälmämedden Kongl. 
Propheten uthbrista af dest 86. Psalm : Herre 
tigh är ingen Lijk ibland Gudarna / och ingen ar 
ssm fagiöra kan som tu. Denne stora ock allena 
undergiörande Guden/hwilken hovsProph. Jerem. 
i det ro. czj,. ,6 v. kal-as färmeraren af all ting/ 
(forleer ksccol) har et) allenast lemnat store och 
underlige Pros och märckmäle af stn allmacht och 
wijshek pajorden / pä hwilken han stapat bädeden 
store Lleplrsnren . hwilken efter den Orieuls pei- 
rcrkij noga och sccurgks wicht / som Lsrienljus 
det beräcrar/ woog in moot 5000. Romerstestäl- 
pund/ bestämde hwartbcra af > r. Unst / det ar öf« 
wer, 87. Swenffa Listpund / eller öfwer 9° Skiev-

»»ind:

pu
Ml
ga
do
y)
ha
fvl
sig
sö
st.

de
be
re>
ge
m
ib
»l
h'
m
ja
rr
r«
n
n
n
d
2



«( o
pund : och den lilla matten som finnes i gammal 
murcken Ost/ afhwilka mänge t ilhopa ey kunna wä- 
ga ett Gran / eller Pepparkorns wicht / bafwa 
doch fina lemmar til sinnen och rörelse/som ^>gon/ 
Mustlar/Senor och mehrasadant: Mhanhan 
har och fä utbj Watnen/sakk och intryckt sadane 
footspar af samme sin allwWet och macht at man 
stgh ey nogsamt Veröfwer kanförvndva. Ty til at 
förtiga / -huM mänga looode slags Diur och Fi- 
-ar W MAHiMat otz förordnat / och ibland 
demven store WEn/ som ^ok. ksbcr l-ynceur 
beräktar wara upkastadwijdöön Oorkc». som wa- 
retioo. Foot ellerzv- ainar läng / och hade en Un
ge i sigh af. 5. nlnarSIangd; Sch twert emot, de 
minste af alla Fistar, som med microlcopio, fä 
ibland / med bara Wt ffiönjas hopekals simma 
up och neder i WiMickia och andra ligueurer; 
hwilka / ehuruwäl de äre fullkomlige til allaisina lem
mar / och kunna simma som en annan stoor ^ick/ 
ja fast snabbare ända / likawist när de jämföras 
med den förenemde ostmalen / eller Matten < sa ä- 
re de ey större än ett been eller lägg af den sam
me : Til at förtiga detta alt/ säger jag / sa har den
ne store och mechtige Skaparen uti Watnen lem- 
nat/ jemte, o«-°de tals andra förmarmer och staltar/ 
de härlige och hälsosamme ^in-rsl - Kraffter ock 
Ängar, hwilke sa mangen Mcnniffia t>! deras 
Leltza/som är fast härligare och kärare än alla 

, - Wcrldz-



<M o)W-_____ ^
Werldzlige Häfwor förhulpet. Sä at när mar L 
jädanl uthidet 8imx1-,och efter ögnstchten aldele^ 
oblandade Watnet / mäste förspörja /mä man fastl 
hälre uthaf den 104. Psalm uthstunga: Läfwer 
HSrren som läter Källor utbrista i dalomen/sä 
at Watn emellan Bärgen siyta / än medh sä 
ringa omtancka ochobetänckt omdöme / som esom 
ottast ffeer/ bemöta sch wanhedra desie HErrarä 
Näve»och under - Wärck / som han ey allenast til 
Menniffians Nytta och Helsa / uthan förnemlä 
gast til sttt Namns Läf / Prijs och utwidganlx 
förordnat och bestalt hafwer. Jagh recommcn 
clersr vtsie i deNNö l^rs^ilren gndragNö Hälso-KÄ 
lor och migh stelf i den gunstige Läsarens Gunst! 
och bewägenhek / och förmodar at hwar och en räll- 
tänckt / helre uthwäljer der wijd/ desie härligeM 

wors gifwares och wälstgnares Beröm och 
Prijs / än detz Wanheder och 

Förachk.

«^X°Xö»V



>ari af dertts ZLdNAl. Mcryrteks 
!lei!- Hekk OoF. Hrer-

nes Bres ttl Högwälb- Herr
ver och Landzhofdittgett
^ Oa-r^r>/-», TkvLhHlm dett
^ ,^./Er, i7Oi.

!t! war för nädon tijd sedan med Herr

EM voöior Skragge uthi Fleckeboo / och besäg 
M sampt k>robcra6e Sätra 5. Brunnar/ af 
c» hwilka jag de;. kallade Trefaldighetz Brunnar/ 
xA befant af särdeles gvslirercr, sä at jag hoppas det 

desse Wattn de Medwijsse lijtet lära effkergifwa / 
och i wissa stukdomar til äfwentyrs öfwergä / som 

M i Miälte-stukdommar / Hierteklapningar/ hwijta
^ stussen / ^lenLbur ram rerenriz ^usm nimiis, irr 

^rcriricls vsZa Lcorbuucä, sä wäl svM alla 8cor- 
buri Asneribur, hwav 0M NU Wore fök Wljdlöstlgt
at handla. I Baad hoppas jag at de mycket 
större Lurer lära giöra än Medwj» / warandes af 
Mneralier mycketrijkare än de förra : Och ehuru- 
wäl at synliga Viötrioli kores opp i Jorden ciko- 
resccra, sä äro de dock / svM jag i l-aboracorio för
sökt/sä fipchkige/atde ingalunda ehuru lindrigt de 
handteras til nägot Lorporalifft ViLiriolum eller 
LI Vr<5triolarum kunna bringas / och det mig 
aldramäst behagar / at deffe Brunnar äro uthi 
Högwälborne Herr Landrhöfdingens t>jd komna i 

'sä bru



«(o)W.

bruk /- hwliken Heder ingen af dhe förra Herrar 
Lanvzhöjdmgar har kunnat beleswa / ty invemio ^ 
slicuju-i sciciul-e är iNket sä ringa ting som man I 
troor. I Tystland / Franckrijke och Engelandj 
enär sädant steer / blijr dek af ett staxckl Roop 
och alla avjsor fulla / och dhe / som det upsunnil, I 
eller i bruuk bcacht / med serdeles nädeleckn an
sedde. k-ev-ra är det en särdeles Wälstgnelsei 
at dhe i Herr Landzhöfdingens ti>d upkomnnt / för, 
hoppandes iag at dhe med tijden lära komma > 
större renomme än Man troor och täncker,

Detta Lxti-zÄ wara lijka lydande mel
oriZinsI bleftvet / arteKerrt

E. Thuen.
er

Joh. M-HNlöS.



k. I. v.
' Men 1:^

N GässeLaffe wid namn om
stne rr. 3IZ. ähr / född pa Wer. 
melandzdaal/ somatttfrär, barn
domen waret Krympling och 
förd kring Landet gärd och by 

emellan / blef och fa nagra dagar för 
Brunstiden buren af kärran in pa min 
gärd: Och ehuruwäl hans tilftand syn
tes wara sa jwart/ at ingen mennifflig 
hielp skulle kunna honom dertfran be« 
fria i emedan pMonen iftän barndo» 
men warat/ och hälarna med benen L 
kars sa surte faftkrumpne wid lären/ at 
ingen ehuru ftarck han och wara män- 

>st de / kunde röra dem der ringaste der i-
A frän



M(r)M
frän; ltkawtst» som iag wiste at för Gud 
ar rnaen ttng omöieltg / sa wille iag eijn» 
heller i detta mäil misströsta / utan lätde! 
föra honom pä kärra öfwer z. mijl ttlspi 
kattorna/ hwar afhan drack och;.weckoHi< 
tvtd pass tumblade efter manligheten sonhei 
ett nystan pä händerne och de thopkrumm, 
pneknään; efter hwilka z.weckors förut, 
lopp han tfran tärpet Broerne der hanra 
lag/ ohmefär fteeg iftän kätlorne/eg, 
begynte krypa pä knänen/ lom da blif- 
wit smidige och nägorlunda bötltge; octz 
närhansedermehraän wid pass »4. dagak^ 
drucket och blefwet twungen (tygodwtls 
bgt wille han intet) at elomoftast badaj 
begynte han med en kryckta ga räar och 
happa pa det ena benet. Äutcltgen kowrl 
han sä wtzdaat han utan kryckia begyn-ia 
te leda sig uth med wäggarna/ och wldup 
siutet aldeles och fullkombligen gä/ somW 
yan och nu för tiden gär och alt sedan-va 
aatt i Wästeras 8cNo>3, hwarest iag lätta 
honom efter dess ästundan inrroäucera.ln 
och gtfwit det Lilnambnet eftör
ter han genom Gud; Nad och desse käl« a/ 
lors kraft jä underligen blefwet hnlpen^ne



iv Och som denne lyckelige och af GUdh 
chwärstgnade Luren föll sombligom lä un. 
äkderlig och otrolig före/ at de begynte ut- 
lllsprtda det denne Gässen mätte hafwa 
oratort sig sädan r Ty nödgades iag titt 
nhemmande af dylikt ogrundat lpar^e» 
ument begära der om fölliande artetter, för 
ätandet at iag än der wtd kan framfö. 
ma ofwer zo. ä 40. witnen fom det med 
e/egne ögon äffädat.
" Ett bref frän WästeräS af

dett 0<ttobr. 1701.
Bland de härliga Lurer som förled» 
ne Sommarttzd igenom Gudz wäl- 

^ signelse ffedde wtd Sätra Hälsso. 
nörunnar / är den icke den ringeste at ffat- 
n-ia/ som wij alla ögonstenligen sago 
iduppä den ofärdige Gässen Lasse tfrän 
mWermeland/ hwilken wtd min ankomst 
ulvar lä ihopkrumpen at han rullade sig 
ätram som ett Hiul/ utan at han det 
».ingaste knnde böia sine knäleder. Iag 
ftörsökte om han det med fljt stulle giö- 
ll- a/som mänge oförffiemde Tiggiare/der 
. ned at beweka folckct til medyckan och 
ch'armhertighet mot sig - Men dä tag begyn.

Ar te
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______ «(4)M_____
te bryta/ war det mig omöieltgit at ut 0i 
streckia Lären tfrän Benen/ utan Senor d 
na i knäweken kändes som härda pinnar o 
Han Lonrinuerade sedan med drickande kt 
och titttka understundom badade/ da iaj st 
fann at han alt mehr och mehr kunde böi st 
ja stne knän och hielpa sig fort: fördenflu n 
som han t Brotärpet hölt sig mäst upp 
derestiag wiftades/ twingade iaghonon 
hwar dag at bada sig / ja och ofta twen 
ne gänger om dagen; hwar igenom hm « 
änteligen kom fä wtzda at han kunde g< ^ 
räät pä kryckta/ och hoppa pä det eni ^ 
benet/ och pä sidftone hielpa sig fort 11 
tan kryckia- Han war wäl i begynnel ^ 
sen som smä barn nägot owan at gä/mei 
pä flutet kunde han löpa med mig kapp" 
Jag skickade honom sedan athstillige ^ ^ 
render/ hwilka han oförsumeligen beftäl ^ 
te uti ett löpande. Der iag detta ick ^ 
vade sedt med mina egna ögon / kund jc 
tag äfwen som mänga andra hälla dt ^ 
otroligit; men nu bör mig eif förtiga et ^ 
fä stoört Gudz Wark/ som han emot a! u 
las förmodan uppä detta fattiga barm ^ 
i sä mätto bewtjsat hafwer. Jag ka, ^



d 5
ur och icke underläta at berömma Herr voÄ- 
HxÄvren siels/ som fä högt lättt sig wärda 
ar om denne fattige Gastens walfärd/ hwil- 
de ken möda han och wijfte sig hafwa o- 
iH spard för alla andra fattige pariemer, 
»öl som dä för tiden wid Hälsso- Brunnar- 
ku na sig uphöllo etc.
)p dclicb Oälien.

°!! EttBreffränUpsalaaf
dett 7 OÄobr. 1702.

WNgaende den ofärdige och krump- 
Mne Gässen frän Wermeland/ hwib 

^ kens Lär och been -ä woro samman- 
>el bragne at fötterna med benen wände sig 
>e, ttlbaka upföre/ som förledne Sommar- 
)x ttzd til Sätra HälssoBrunnar kommen 
§ war / sä är om honom detta at berätta: 

Z, När han en margon först wid sin ankomst 
ck kom pä Gärden i Sätra-by äländigt tum- 
ry ländes/ täncktejag giörligit wara hans 
^ Laar och Been at uthdraga/ helst efter 
ei Gässen ung war / och fäledes intet af 
aj stora krafter; Men dä jag der pä härdt 

Legynte bryta/ woro Senorne jahoop- 
a, dragne at bet ogiörligit war/ måste jä 
^ Ar der



-W(6)öS.
ver med afsta'/ fruchtandes at ver lag meh r 
ra der med skulle arbeta/ stusle sielfwö' 
Benen bltfwa bräckte etc. l

kerrus S<HWk.

n. ^
^Engt Ionfion frän Hubbo fick ef j 

Mm enswär situkdom för?.ähr sedar,
__ _ L- -f. ., - 5 __ . Is^Slag pa hela wänstra fidan/ sonii 

honom r6. wekor wtd sängen höll. Näi?
han kom ctt Källorna war Foten och La
ret ännu sa flake/ at han med en kryck^ 
som nogast kunde t 4- Dygn strida HE 
ifrån dtzt ohngefär 9 fierdtngs wäg/ ocs8 
Armen kunde han ingalunda röra ftar^ 
sidan. Defiutan hade Fingren vä han»' 
den af samma wänstra sijda t desseäh ^ 
ren fettat sa inkrumpne mot sieftva hand" 
logan at deder gtort stora gropar för si^ 
och naglarne wäxt tilbakars krokote og s 
länge som kloor. Han drack intet öfwei!! 
ätta dagar/ för än han lade kryckiat^ 
bort/ och gick tämmeligen stadigt pä dej ^ 
benet som Slaget waret uti/ och t med ^ 
ler tijd begynte de krumpne och som ktäp ^

pa>



_____________ _____________________ —

7^ par stele Fingren bltfwa ja stnidige at 
^ han efter nagra tvekors drickande kunde 

dem uthräckia heel räte.
k.

IU.
-Arin Matz dätter frän KM o i 

-f. «M^Norberg om sine l8 ahr/ drack 
^^för 6. 3 7. weckor sedan < f en käl- 
la der L Skogen kallad Kafwelbro källan; 

ä,och mot aftonen när hon skulle miölka 
^ boskapen/ kom henne en sädan mhet och 
^swimning pä ut hon föll öfwer änoa och 
^ sedan mäste ledas hem af en annan / da 
^hon under wägen föll; gängor omkull 
Z Efter den tiden kom pä henne hwar af- 
i!ton en sädan anstöt/ som war faaflig at 
.anse/ idet hon kastades öftverända och 

^rvtd pasi i. timas tijd/ anfächtades föga 
^annorlunda än ve som kallas besatte/ sa 
ä at hon och af twä Mcnnistior matte hal- 
Z las och achtas. Iemte ett starckt län
gdernas skärande/mhblaste hon wid hwar 
„ andedrächt ett skedblad eker mehra stum- 

mig blod / som syntes komma up uhe 
i! Lungan eller Magan/ emedan hwarken 
p Az TUN"



_______

Tunga etter goom etter munn war saär i 
eller nagot stadd / sä at hon wrd hwar i 
ksroxylmo således blåste up en tämme- l 
lra qusmite af blod. När hon allenast 1 
nägre dagar druckit af Källorne begyn- > 
te denne faflige anstöten strart mmttas/ 1 
och när hon ra. dagar drucket/ blef den i 
aldeles borta; da hon och i medler ttzd/ ! 
fick sin listige röda hy igen/ som tilförew ! 
de war aldeles borta.

MMNicka Iansdotter frän Skrtfwar. 
MWDbo t Grytnes sochn / kom til Brun/ 

»ä betagen af ett Slag / vä hela 
nedre delen/ at fötterne och benen woro 
som trasor / och när man wtlle ställa hem 
ne pä fötterne / fött hon af wahnmechtig. 
hetnederpa knänen; och mästefördenstull 
af andre bäras l en Bood / som en an« 
nan stock: Hwarföre tagh tbland lät kö- 
ra henne pä en Kärra til Källorna / men 
mestedeles nödgades hon dricka Watnet 
sadant som det af andre til henne i ypna 
kärille bars. Defiuthan woro fingerne

pa
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pa bäde Händer sä comraLe, a t hon in- 
tet kunde taga medh dem / eller mata sig 
sielf/ uthan flngeränderna sätte faftkrump- 
ne wijd handlogarne- När hon drucket 
och badat i 14 dagar/ blefwehändrensä 
smidige at hon bade kunde taga och syy 
medh dem / och pä tredie weckan begyn» 
te hon stä pä föttren/ men pa fierde kun
de bon gä uth medh bänkar och sängar. 
Och som Brunstiden sedan war förflu
ten / nödgades hon resa heem til en an
nan gäng.

V.
zHuruwäl at 6utt3 8erens, eller 
ZSrvarta Starren hälles för en af 
^de swärastt siukdomar at curera, 

ja af MängoM aldeles ineurabel, som 
jagb ock hwarken wid Medewis eller an
dra BrunnarHoos hwilka jaghbrunscu- 
ren förestadr / der emot funnit nägon 
ivärckan : Icke desi mindre fledde wid des. 
se hälsiokättor i denna siukdom ett märe- 
keligitprofpä en Anicka Staffans dätter 
ftän Wtllbärs sochn i Vpland / Hwil- 

lA/ ken



_______ M( ro )M________
ken för 8 ähr sedan efter en bestig Feber 
och meer än 8 dagars upkafintng / fick 
Swarte Starren pä begge ögonen/dock 
sa at hon medh det wänstra någorlunda 
kunde see dagen / men medh det högra als- 
Intet. När hon 5 weckor drucket och 
twettat ögorna/begynte det wänstra ö- 
gat / som hon jade / bll klarare / men 
medh det högre ögat / medh hwtlket hon 
alzlntet sedt/ kunde hon sktllja hwtdt och 
swart och läfia / när jagh höll bref för ö- 
gat/ etter käppen etter sadant/ det de af 
Brunsgäfterne som wid detz afresattlstä- 
desworo/ ttllikamedhmtgblago.

^WFwen sama lycka hadeSkomakares 
MMifrän Skerkle sochn Anders Mans. 
^d-sons San / Anders wijd nambn^/ 
som t 14 ähr sa warlt beheftatmed denne 
jwartaStarren/at han alzlntet jedt/ ja lcke 
Solen etter dagen en gäng. Dena sade när 
han en tijd druckit / begynte han kunna 
see störpaarenpägärdzgardarna som wo- 
re omkring gatan emellan Bro-Larptts

der



der han gästade / och källorna. Sch nn 
halft ähr efter Luren jäger bäde fadren 
och han / det han kan stiönja och werja 
stora stenar / eller Lregmr, om de äro 
honom i wägen / det han ttlförene mtet 
kunnat gtöra/ utan t sine ögons mörcker 
gätt ända pä dem / mitt pä ltusa mid
dagen.

VII
?Ij mindre Under ffedde medh Ka
trin Anders dotter / frän Sand i 
^Kärnboo om stne 68 ahr; hwilken 

kom til Källorna / afen annan ledd/heel 
blind ja at hon icke jagh dagen etter kan- 
de nägon tina frän hwar annan; hwilket 
älände hon öfwer fyratijo ahr dragetz 
medh/ jemte ett stadigwarande kokande 
och susande i hufwudet- Och jom jagh 
sä wäl för hennes som Siukdomens ål
der ffull / som 1 anseende til andre conli- 
äeratloner. hölt bade Siukdomenförin, 
curakel och henne för en jädan som alle
nast Wltte praÄicerastgh til2llM0ja/f0M 
förde fattige hwar Mändag rundeligen

I



af ve milde och mistundsamme Brunsgä- 
ster uthdeltes: Ty gick wal 4- weckors 
ttzd om / innan iagh wille henne nagot 
tildela / dä hon likwäl altjemt sade sigh 
see bätttre och bättre / och Himmelen som 
ett Lakan. Änteligen förjökte iagh hen. 
ne medh pennan iagh hade i Handen / 
Lä hon sade / det wara en afiäng smal 
ting/hwilket da iag förmärckte / ängra- 
Le det mig/ at tag henne medh lädan bard- 
het bemött/ hwilken iag sedan ändrqde/ 
och med större conköence henne under Lu
ren antog/hwar igenom hon genom Gud) 
nädh efter 6 weckors förlapp lä wijda »- 
vanceraäe at hon kunde nemna och see alt 
hwad man hölt henne för ögonen / och 
gick afglädie grätande heem. Hufwud 
ftrsandet gick och mestendeles öftver.

VM.
lIerstin Matzdotter frän Salber- 
lget om sine 14 ähr/ har sedan hon 
war 6. wekor gammal haft en 

swär och illa lucktande flutz pä bade öro
nen/ hwilken giort henne sä ltumhörd at

hon



-W( )M
hon med stsor möda kunde höra det man 
härt ropade 1 örat pä henne- Deriemre 
har altstadtgt dunckat t hufwudet / Uka 
rom man med en klubba statt och bultat 
der i-När hon en Monad drucket / och 
vrupet af watnet liumt 1 örorna / fick 
hon lä fullkombltgen fin hörfiel igen att 
modren fielf jade t närwahru af ^oni. 
V/. ll. fom dä waar i kammaren när 
hon tog afsted / att hon mtet hade trodt 
om hundra det sagt / det hon nagonfin 
skutte fa höra sa wäl som hon nu hörde; 
Dunckandtt t huftvudet gick och aldeles 
hort.

ee IX.
tzFwen fa plägades en Jungfru 
Zsrän 8. om fine zo. ähr en län. 
^gan tijd af en fwär fiufi pä öronen 

som och Rosen i hufwudet / hwilcket hen- 
ne pä fistonne sa härt angrep att hon snart 
sagt aldeles miste fin hörfiel; Hon kla
gade fig alttd höra för öronen ett ftarckt 
susande lika som en ström stundom som 
grisar stutte gnälla / ibland som klottor

stuh
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ffulle rmga/som och ett fmrckt Stina < 
stood henne Igenom bada öronen, /vo. i 
i7vl. drack hon af desse källor allenast ro. < 
gangor och badades gangor/hwaraf! 
hon genom Gudz wälsignelfe blef fa till > 
rätta bracht/ att hon fullkomltgen fick 1 
sin hörsiel igen/ som hennes egen Broders . 
egenhändige hoos mig liggiandeattettdet ' 
bewitnar/ lemte mange andre witnen '' 
som sielfwe det hört och sedt. Och i ' 
stellet för det samma Jungfru har tittfö- ! 
rende hela ahret mast halla wid sängen af - 
Nosen/har hon alt sedan der ifrän waret >
ftsi. i

X.
zEn förnäm Osme kom til källor. 
Ma at sökia boot för sine flutzige 
och fwage ögon / och fann der 

emot innom fa dagar stoor ltjsa: Men 
när hon 8- a is. dagar hade druckit / 
sick hon medh Pasten ett oförmodeligit 
bref om en af sine anhöriges dödelige 
franfatte / hwar öfwcr hon blef sa sl- 
kt-rer3r at hon etz kunde mchra dricka

af



_______ EvN»________
ia af wattmt / utan rcfte medh en häftig 
o. fora och grämmelje heem til sia harrber- 
o. ae / hwareft hon sä lade denne hän« 

delsen pä sinnet j at hon mot aftonen 
tt begynte fä en flag pä högra armen och 
ek handen och sedermehra pa hela,den hö- 
S gra sidan / la at föttren / tanen och 
et finqren medh armen blefwe orörlige och 
n styfwe som ktäppar / sa at man medh 
t ingen macht kunde röra dem eller wstka 

z. hwarken fram eller ttlbakars / och fin- 
lf gren blefwe pä den handen sa comrsÄs 
t och tnkrökte at man nödgades medh ftoor 

torce räta uth dem och binda fast wtdh 
ett bräde/ at förhindra deras widare in
dragande. Och som hon sädan swär och 
stoor ^Icerstion hoossighfant / wille hon 

^ vphöra medh widare Kätlewatnets dric- 
e kände / men jagh rädde henne at fortfa- 
^ ra medh Luren. som dä stood pä det hög« 
t ste; hwilket hon och giorde / och fann hwar 
? dagh när hon 8 ä ro glaas drucket/ sa- 
t dant krypande och märlande i den stadde 
! sidan / Eka som hade det kommet nagon
- lefwande krafft, t de döde och tunge Se- 

lwr och Nerver / hwtlken och gaf henne
- dm



__________«( r6 _____
den styrckian / atbon kunde (medan ho, c 
drack) lyffta up armen och röra tume, si 
och fötterne; hwilken krafft och rörelse d 
doch mot astton / när watnetz kraft hav, h 
trsnlpirerst, minstades / och lemmarni 5 
pä den sidan kommo ttl sin förra styf-orj ^ 
orörlighet. Icke desi mtndre conrmuera 
öe hon medh jemt drickande och badand! 
hela tre wekorna ännu / under hwilkes 
tyd / hon kom ttl en sädan fullkomlig 
krafft och sundhet t den siuke sidan at hok 
småningom begynte ga och röra bäd, k 
hand och foot / och blef innan asrefan ^ 
frist och färdig / som den der aldrig wa * 
rit siuk. ;

Här af dhe haftva at lata under , 
rätta figh/ somstraxtnär nägon anstö! I 
under Bruns-Luren händer / begynno < 
hälla upp af den samme: Eme - 
dan sädant ottdigt uphörande/ meei , 
fladar dem än hielper / fom man ögon» , 
skeenligen kunde see ^nno 169; / näriagh , 
förestod Bruns-euren t Medewsi / dä en ' 
heftig k^eker bcgvnte ^affei a . under en 
swor deel afBrunsgäfterne / afhwilke 
de sorn pä mitt inrädande fortfsro medh

Luren,



___________ W(i7)W.___________
o, curen, blefwotnlitm korttijd/ brachtetil
m sin förriga helsa igen / men de somuphör- 
e de der medh / släpade kebren medh sigh 
>d> heem/ och drogos der medh hela langa 
ni Tiden.
>ä_______________________________________________________ _____ ____________________________________

« xi.
« af Wgivälb. Wru <7.
^ Bkefafd.ZoVSoö.1702.

di ^D^Fter Herr OoÄoreng begäran lä- 
^ ter iagh wetaatdenTärparega!- 

>a sens passion bestod der uthi / at
han 5 ahr har haft en jwulnad t hela sin 

'v Kropp / och der hoos wärck i alla leder/ 
ö! och sä länge han kunde bätla sigh wäl 
to stilla i Sängen warwarcken borta/men 
le ja snart han rörde sigh hade han en sädan 
ek wärck / at han maste strika. I begynnelsen 
w giorde det sierendels ahr emellan at det 
;8 kom / sedan en mane / och nu t fiol och 
kli för an iagh reste til Brunnen / hade han det 
kli hwar Wecka/ och läg länga tiderna der af; 
ke Men sedan ban har brukat det wälfigna- 
)h de Watnet/ har han icke känt den rtnga- 
1. B ste



W('8)öK
ste anstööt / uthan är lä frist / som haKj
aldrig hade warit siuk/ har och en mäck^ 
ta helbregd Färg igen. Abra war^ 
GUDH som sädana Hälso - och Nade,^ 
Brunnar later upspringa / etc- ^

XII.
Ettbref ifrän hans Edrewyrd-

M. af dett 5 DeceE.
1702.

sAgh haar intet welat längre dröyt^ 
" medh cvmmunicstivn af samma^ 

berättelsie för min anpart / tackH 
kändes först och ftemst Gudh som lada-!, 
ne HMomedel utht de harlige Sätrans^ 
Brunnar demsiukligom/ och ibland denu 
migh / förunthaswer / och sedan Herr- 
OoÄoren för de§ osparde högtbepristige- 
flist til at bringa i dagzliuser och iil wär-^ 
keligit Bruuk de rikedomar / som uthi h 
detze brunnar la länge bafwa fördolde le-s. 
gat Min swäraste som iagh
hafft / har beftädt la wida iagh kunnat ^ 
xenetrerg. in inmmelcencia , Och c

maip



Anänge der af förorsakade olägenheter
"ruÄidu8 , ii^tibuL och skieÄLone Hypo- 
^cKonäri3L3: Ehuruwäl jaghtcke kan uhr- 
^seckta Magan at han Icke warlt ftvag och 

nwcket feelachttg; Iagh mande ty wärr! 
-Uar jagh pä?de Ahret war i Haff / sam- 

mansancka mtgh denna psKonen . ge
nom trägen ämbetes Upwachtning/owan- 
lig SiXt, ett oroligt Lefwerne/ continuer- 
lige Refor ifrän den ena orten tll den an
dra / och mycket makande/ hwar uppä 
fölgdeenswär svartan. fom warade öf- 

'Aver »o weckor / och lika fult mäfte jagh 
Möra min tienft / sä at när jagh medh 
lftoor möda flapp (Zv3rc3nen, befamiag 
^icke allenast en hoop odugelighet t Krop- 
Äen uthan och kände handgrlpeltgen miel° 
^tan war leäerst och förswagat. Och 
^änsttönt iagh iirän den tiden har brukat 
^ötstittige höglärde voÄorum Rad /pr^- 
^fcribrioner och Ivleätc^mencer, sä hafwa 
^de doch icke waret mächtige at uphäfwa 

samma kaKon, uthan han hafwer nä- 
^ stan Ähr frän Ähr ökt sigh / och hafft si- 
^ na wisia inrervailL) särdeles om Höst och 
9 Wahr at iagh intet annat kunnat kan- 
p V, na/
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na / än han skulle utsiä til cn scirkum^
som det öch ofelbart 1 längan tijd wareA 
en sädan Me<L. Hwarföre jagh och 
ahr/ fast än icke cochunÄnr,, waretwi^ 
Medewtz och bettent migh af de härliga 
^lmersl watn som der äro / hafwande 
stoor orsak til at berömma de watnen oö« 
sälja at de hafwa märkeligen lindrat palH 
Lionen, men ester en tijd pä ähret har hEE 
ä nyo anmält sigh. Nu sedan jagh Ige 
nom Gudz tngtfwelse och goda wanner^ 
inrädande > haar r ahr ä radh bettänT! 
migh / af de härlige watnen widh SäA 
tran/ kan jaah i sanning säija/ atiaF 
haar funnet yoos migh en större ope-E 
tion och förbättring efter dem / an eE 
Medewlj Watnen. Förledet ahr son^ 
migh tyckte / bröt Sätrans WattE
katuonen och emollieraäe dtN Swuls„
som war i Miältett; Men t ähr har de ^ 
genom Gudz walsignelse bafft störvT' 
wärckan jä at jagh intet stort lE' 
känt til eller känner ännu. Slli ^
teligen approberar iagh efter den wärci^ 
kan som iagh H006 migh funnit utaf Sä ^ 
Irans Watnetz drickande Herr ^rctn^e ^

re»



^rens Lenlur der öfwer/ at det är ett tres- 
xFeliglt och Gropriersc Hälsomedel för 
i Mieltesiukan och mialtsichtige päkien--
^jter, ö<o. 
lZ----------------

L/I/.
^,DWIspeta Israels dotter stäu Salber- 

har i ett helt ährs chd haft i 
vänstra Laret / en grufwelig 

^wärck vthan nagonSwulft eller rönnad/ 
^men ferdeles nu t iz weckor haar hon Natt 
^och Dagh uthan ätcrwända striket: kun- 
Äe ey heller för wärckens häfftighet äta 
^nagon ting / hwarföre hon och rvijd an- 
7.,komsten til Brunnen war jom ett 8cele- 

i ton etter Benraagel. Och när hon jä- 
,,.ledeö t sädan wärck och wanda / legat en 
,Md pä Ladulogan i Sätra By / dijt 
! modren baar rvatn äth henne / begynte 
„ Hvärcken sä smäningom minstas och afta- 
^,ga / til deH hon efter en Mänads dric- 
Y rande och ett badande allenast / gick d.ra 
..Mi medh en käpp i handen til Brunnen 
. - och der ifrän widh past rooo steeg fram 
ce och ttlbakas / t det ställe hon t be förra 

Bz »zwec;
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r; Weckor / för rvärck och mattlgbet 
ttuli knapt kunnat draga sigh pä bukeri 
öfwer galfwet.

XI
zNkErsion frän Asbennlngei Nok,
' berg har öfwer ett abr / haffte» 

mäckta jwar wärckibädaLarenj. 
särdeles det högre / pa hwilke och sä Se>« 
norna innan pa wore ja harde och ftyf>! 
we som Trä - Des utban war hanjä M ' 
detäptat han för andtäppans jwarhet j 1 
knapt flck ga nagot: hade derjempte ett! 
jemt susande och pipande för öronen, < 
När han nagot öfwer en Manad Druckcl 1 
ychtwettatsiZhmedhkasla Watnet efoml 
offtast wldh källan / efter der ch fanl I 
kum för honom atbada/förgtnge honor I 
alle dche

-77-1

XV.
Zmin ols datter fran , 
hade pa wällstrq ögät l det

förlorat) en flackM
stym

war



ftymde öfwer ögnftcnen / sa athon med 
möda kunde Mta at/hwad man for hen- 
ne bölt. När hon en Ltjd af Brunnen 
ut-ochinrvertes sig betiänt / kunde hon 
rent scija og nembna alt det man Holt hen- 
ne för ögat. > -

XVI.
»Nicka Iansdatter frän Sand i 
LFernbo / fick för i. ahr ftdan ^ 

-— mectta swär warck i wänftra foot- 
leden/ som äntellgen flog fyra store hnal 
der omkring hwilcka med bloodoch klod- 
achna Usteria flöte alt till desi hon kom 
till Morna / dä hon efter 8-a ^.dagars 
drickande och twettande med ockranspä. 
leggiande öfwerwant wärcken och halen 
läcktes aldelesigen. —

XVII.
^rstin Nilsdätter ftän Pälsbo i 
Färnbo har iz. ahr haft och hade
ännu wid ankomsten en sadan swar



______ «c-4)öK
flutz pä ögonen och ögnläcken/ at ögorne 
wore aldeles igen sivulne och när man 
med möda ögnläcken uplätte/wore ögor- 
naröde som ktöttftycken och med en kläck 
töckn öfwerdragne sä at hon ey kunde fce 
eller täla dagen När hon en tstd ö- 
gorna twettat / och drucket af watnet/ 
komme ögnläcken aldeles i sitt flick igen 
och ögorna blefwe klare som enCristall.

XVIII.
^Ars Ersion frän Carlby i Simtu. 
N Sockn har i 10. Manader haft en 

. . wrfärlig wärck t huftvudet / som 
änteltgen flaget ett haäl under wänstra 
ögat och ett in l munnen z Hadedes utan 
ilangan ttzd haft en stvar andetäppa 
drack allenast n. Dygn af källorna och
strswann^ "En och andetäppan

XIX.
Fwen fa Jan Swentzon Ibiäem 
har öfwer hälft annat ahr haft en 
!wär hufwud wärk med antäppa

och
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och sädan ömhet l kräpperi som han hade 
waret aldcles sönderflagen- Drack wid 
pasi ». ä iL. dygn och ak förgick-

XX.
-Uftro Brita Erikzdätter frän hed- 
jbo t Färnbo om fine; 5. ähr har för 
-o. ähr sedan efter en swär wärk 

bliftvit aldeles blind pä ögonen / sä at hon 
med dem icke säg mehr än en steen;hwil- 
eket futter öftvergick pä högra ögat si at 
hon nägot fick med detsee igen: Men det 
wänstra war aldeles blmtännu/närhon 
för r. ähr sedan kom till Brunnen. Och 
som hon första ähret fann stor lijsa till 
fin syyn/ sä kom hon bäde i fior och i ähr 
igen och seer nu med bäde ögonen fullkom- 
ligen.

XXI. —
zApellans Sän i Fläckiebo Io- 
>hannes Myrman om fine 18. ähr/ 
har för w. ähr eller mehre sedan/ ef

ter en swär wärk som hela wänstra?upii-
lsm
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Ism eller ögnefteenen söndersiaget/ fat ri
tan pa ögat en härd wext stoor som en 
halt art /ywilcken ögnlackehigentäppan- 
de förhindrade/jä atdet altid stod uppe. 
Pä ett ähr hade han t samma ögat haft 
en förfärlig wark som honom alt §mäe- 
rande förbod jä at han sig uhr ScNolsn 
mäste giftva/til desi han-o/i.omsämaren 
pa en mänads tijdbetiäntesigafBruns- 
Curen ut-och inwertes/ dä hufwud wär- 
ken förjwann/och wexten la bortgick att 
han kunde ögat wäl tilltäppa och sina 
8m6ierfortdrtfwa. ^ ,

xxn.
Nn Olsion frän Westeräs hari 
^nägra weckor haftjädanwämielsie 

^-^till maat/ at han intet kunde känna 
luften der af/sick eyhelrenederdetringesta 
förutan luur miölck. Men fedan han i 
14.3 ro.Dagar betiantsig af Brunswatft 
net blef han aldeles rettimerad.

xxrii.
Dr Johan Iöransion frän Ttble 
NLtsilena blefwe genom en swar

ivärck



warck för 7 ahr sedan Nygge kno
tor uhr leden flagne/och han derigenom 
bracht i sädant uselt tillstånd / at dan 
mast ga krokot som en bägamed 2. kryckior 
t handen/och wänftra armen blcf aldeles 
bortwisnad och helt och hållet laam/sä at 
han derföre nödgades öfwergifwa landt- 
bruket och taga allmosa, ^o. 1701. när 
han r. Manad drucket och badat z. gän- 
gor/ lade han bort kryckiorna wid källor- 
na och gick sä fort som nagon annan. 
Och t ahr har han der jemte wunnct den 
styrckiani armen at han kan lysta den 
Upptill huftvudet ock föran fram och till-

XXIV.
MS Anderfion frän Bistulla fick 
M z. ahr sedan en mycket swär 
^wärckt wänstra laretoch knä/hwar 

af knä blifwet fä krokot at han wid an- 
komstey till Brunn gick med en kryckia 
kunnandes allenast stiga pä täändarne / 
defiutan hade han en meckta swär 
lvärk i högra armen/ mäst öfwergee

sträd-
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fträddare ämbetet/ det ban tittförende 
idkat. När hanweckor drucket och 
badat nagre gängor/ kunde han utan kryc» 
kla ga och sta sa stadigt pä foten fom nägon 
annan-ta wärcken i armen war och alde- 
les borta hela den tiden-

XX ^
jArin Parsdatter frän Blstopö- 
rkutta fick »696. tärr wärck l högra 
Uret och benet/hwilcken henne sä an- 

satte /at samma lär blef stackre än det fri
ska/ ock hon mäfte bruka Kryckia/ kunnan
des litet eller intet pä samma Been stijga- 
Nu är hon genomGudz htelp och helfiokäl- 
lornas brukande sä wldtbräckt/ at honfär 
stiga wal pa benet och tbläd gä utä kryckia-

XX^/.
M^Arin Larsdätter fränCnäker hart 
M^nägra ahr haft en förfärlig wärki ^ 

hufwudet med en sa starck flufi pä 
ögonen och ögnläckenat hon wid ankom
sten till Brunnen ey kunde fee upp och 
ögonen woro illa röda/ sä at hon etz kunde 
se sä mycket at gä ut genom dören utan at

fanp



fambla med bäde händerna t wadrett 
Lät derföre leda sig afen annan nagra 
marnar till Brunnen till detz hon kunde 
sielf ga dijt / och efter intet ja mänga 
dagars förlapp kunde see och ncnma alt 
hwad man henne hölt för ögonen / gick 
och medh gladt sinne heem utan nägon 
ledesman.

^Ammaledes Margita Ersdätter 
' frän Färnbo / hade rvfld ankom

sten meckta fwag syyn/ ochflusii' 
ge ögon / samt fwulne ögnläck / medh 
stora fläckar pä ögonen ; När hon Käl- 
lorna i nägra weckor brukat/blef hon äf- 
wen lä frist fom den förre.

H.San i Arboga / om sina 4 
^ ähr / har ifrän sin födflo ttzd wa- 

rit beheftat medh en frätande siuk- 
dom kring lifwet/ vthländst Eld kallad / 
som flyttat sigh tfkän det ena stället til

det



det andra / när man ber emotnägot bru
kat/ och omsider ftadnat t det ena benet 
ock det sa kringfrätet at det begynte illa 
lnchta. Brukade Bruns-Jorden eller 
Ockran upspadd medh samma watn / 
hwilket hela stadan tnnom nagra da
gar aldeles helade.

xix 7..-
8Älb. I. L. C. hade en längan 

ttzd haft en mäckta förffiämbd 
maga/ som och L begynnelsen af 

brukandet intet wille tala Watnet/ utan 
gafdet mast alla dagar tilbakars. Icke 
des mindre radde jagh at ey afftä medh 
den begynte Ouren, som henne ockfä wäl 
bekom / att hon ey allenast fick behälla 
watnet til i/ä i8 glas om dagen / u- 
tan fick magen aldeles til rätta igen / och 
kom til en lifiig Hy / t bet stellet hon wid 
ankomsten hade ett putzigt och bleekr am 
seende-

XXX. —
ZffEn Kirftin Bengts datter franfiMil. 
^ ling.



M(z')öS-
lingby Torp lRomfartuna/som i trgÄa- 
cenafi7°o.stär anförd / seer nu medh hö- 
gra ögat sä wäl / at hon nembner alt 
ywad man för henne haller /wtdh sitt ratta 
nambn; och medh vet wänftra som bade 
ragh och andra höllo för aldeles oduge- 
liglt ttl nägon syyn mehra / seer hon det 
stymta som man dersöre af och ann rörer.

XXXI.
lAtz Person frän Salberget haak 

ett helt ährs Tyd haft en sa för
stämd Maga/ athanhwarken 

kunnat fa neder eller behätta nägon maat / 
uthan mäste den strart upkasta. Drack 
allenast 14 dagar / och ^ppecicen kom igen, 
och maten blefqwar hallen / uthannagon 
Magans ^rsvLtion._ _ _ _ _ _ __

XXXII.
dUstro Lisipet Anders dotter ftan 

Fittlasochnt Vpland/ härlett 
ochtluguahr / haft wanstra han

den och armen aldeles wtsten och förlä- 
mat / sä at hon hela den trden hwarken

kun-



_____ __ -W(Z-)W.____
kunnat röra nägot finger etter lyffta up 
armen och handen frän fidan / hwilken Z 
och war jä liten som en barnhand. Och ^ 
som hon koin seent til Källorna fick hon * 
intet tijd at dricka mehr än 14 dagar och j 
bada en gäng / uthaf hwilket hon doch f 
fann sadan ändring och förmann / at hon r 
kunde effters dagars drickande röra frem' c 
sta fingret och sedan wid bortgåendet bä- r 
de tumman och de andre fingren / samt r 
lyfte armen nägot frän fidan- j-......... , ..
DMUAtz Erson frän Löfftad Sockn/ ^ 
WM har pa ett halft ähr waret bort- - 
snqtWV' tagm ^ ^la rvänstra fidan/ 
som honom sä beswarade > at han rvidh l 
ankomsten / medh handen ey kunde fatta 
nägot/ uthan / om han rvtlle styra ^ 
en häst / maste han bijta medh mun- ' 
nen i tömen pä rvänstra fidan. Innan 
han gick frän Kattorna bort / blef han 
i handen ja starck och föör / at emellan ^ 
den och den frissa ingen äthssilnao war-

HM



^err P. L L. F. om 54. ähr/ haar 
Iwartt ksralxticus pä högra sidan; 
^kundewtd ankomsten tilBrnnarna 

ingen ting taga eller hälla i högra handen: 
för än han reste der ifrän kunde han kasta 
och hälla medh handen bäde ett och annat/ 
och hade intet nägra fmä ^Iterationer kom. 
met emellan afRaddhaga/til hwilken han 
war mycket inelinerar / hade han blifwit 
fullkomllgen rellituerak.

Moff Larson frän Dramansbo L 
Muna har i 5. Ähr haft en mät
ta fwär tarr wärck i bagge Nona/ 

Mdeles det wänftra / hwar af han ock 
bltfwit )a styyf och orörlig/at han medh 
ftoor möda kunde ga illa haltandes / och 
kunde knapt lyfta np Fotterna frän gälf. 
wet/ eller Mia stonen 8. V. pä sigh. Drack 
allenastiO. än Dygn och badade sigh z 
gänger och blef fä smidig/at han kunde 
lyfta up hälarna under laren och rvarc- 
fen war aldeles borta.

C HM.



-LÄ,4)öS>

v. haar efter en swar 
VV Barnsäng utht hmilkenhonfor?. 

^ KZ 8. Mänader sedan legat/ blifwtt 
sä Matt och swag jemte ett cornnuerlixic 
hall och swidande i högra sidan / och ar» 
men / at hon alt sedan maste hälla wid 
Sängen / och tntct kommet längre an 2. 
ledthenne/ som hon ochwidh ankomsten 
til Brunn läg i en Wagn och lät hela ti- 
den mevh en Lbruie föra sigh ttl Bruw 
nen. För än hon tog der ifrån afsteed blef 
hon hee! K.ettimer3c! och gick sielf af ock 
an til källorna / samt spasierade eljest 
hwarthon wtlle.

^Nders Anderson Kiämpe ifrätt 
Wesreras om sirien ähr / har alt i» 
fran barndomen warit plägad 

mcdh Steen och der widh hängtande U 
rinensftlärande och drappetals gående/ 
som sa härt honom ansatte at han intet 
fick gä eller röra sigh/ för än han begyn- 
te pifiaBlod/ ochmästesäliggla tilsängz

hela



hela tiden. Han drack afKällorne <5wec- 
kor / och hade under hela den tiden / in- 
gen nödh at läta Urin/ eij heller gick nä- 
gon blod frän honom / utan en gäng när 
han medh Vosten red nägot bärdt ttlWe- 
fterähs / wtjfte sigh litet der af/ och gick 
frän honom en fteen ftoorsom en ärt / men 
wände ftraxt igen.

Mwen sä hände medh Matz Htn- 
^vrickson frän Upsala / hwtlken i 8 
'Ähr trlbakars warit bekajad medh 

Steen ?aAon, och jemte nägra fmä/ födt 
en stoor som en Hasselnöteklärna. Den
ne drack ^o. 1721. af Brunnen/ och hade 
hela det ähret ingen kianning af samma 
anstöt: eh heller hela den tiden som han 
H.NNO I/OL. sigh af Bruus Luren be- 
ttänte.

XW^.
af hans Eherewycd:

?E/?. i M vrefaf den iz >/o2.
lWad Mtt nu förtiden waraude till- 

C- srand WM
MW

>W
W»



_______________— -

ständ wid kommer / sä har jagh ock sär- l 
deles Orsak at tacka den nädefulle Gudh / 
som har sä wälsignat Brnns curen - at ! 
jagh sa smäntngom kan stönia det Gyl- 1 
lenädren dagh frän dagh sachtar sigh / ! 
doch sä at den hafwer fina omsttfftelser. i 
Den godeGudenhugne Herr voLorenoch < 
wälsigne des Gäster som trängia til at 
bruka defie hälsiomedel / medh widare 1 
Brunnens kraft och lyckelige wärkans 
Lefwer man til annat ähr / sa lärer Herr > 
voÄoren fa en farlig hoop medh Bruns > 
aiäster- Detzgodarychteläterdageligen < 
förltuda sigh / och lärer ringa mänga til- ^ 
samman. Och wore intet sa när m pa 
Hösten / sä komme wäl nagra här ifran 
Orten straxt. etc. ______________ ^

XI..
Bref ifrän Herr^ Sp- 
af den 15- Fr». 170^.

Äst det at jagh stoor orsak haswer 
! attacka den goda Budensör häl- 
' sa och sundhet / sä kan iagh ock i 

sanning bekänna det Gudh der til mycket
hul-



— ________^

hulptt mevelft den Luur jagh widh Fläc, 
ktebo Smbrun i sörledne Sommar bru- 

! kade / warandes jagh mycket befrijad i-
> frän min Andctäppa / och de hätt / som 

rvijd den ringaste Kropsens sträckning och
, wändning migh förr plägade. Der nu 
! Gudh besparar lifwet / lärer jagh ofelbart 
^ samma Hälsokälla besökia/medh säker för- 
! hopning at den Skiörbiugge - anfackt»
! ningen som iagh haftver offra kiänning af/
: docy ey som förr innan iagh war til be- 
! melte Brunn / lärer medh Gudi btständ 
^ aldeles blifwa afhulpen och medh flera si.
- ne följeflagare dämpad. Pigan Karm 
i Pädersdätter/ hwtlken allaredan widh 
, Brunnen ftoor Wärkan försporde / sä 

at hon der lembnade sin kryckia / hwars 
. beskaffenhet saghda och hoos Herr vo<Ao- 

ren lemnade / hafwer sedan befunnit sig 
mycket bättre / sä at hon nu ibland gar 
uthan nägon Kiäpp i handen / ibland i 
handen brukar honom äfwen fäfom en an. 

! nan som plägar medh Kiäpp gä och
> spatzera. Men emot elakt wäder hafwer 

hon än kiänning af sin tarr - Wärck; A- 
stundar fördenstutt giärna än en gang



W(MW.
bruka samma hälstokälla. Och Gasten 
Erick Andersson/som tillika medh Pigan 
war tfran denna Församling/berömmer 
och mycket den Ouur handerätnutet/ saft 
än hans ofärdtga Been intet kommer at 
wäxa nägotilängden/ baftverhan doch 
fluppet sin Tärrwärcki Läret och Armen. 
Men bondens lilla San i Wilsteberga / 
och dena Församling/ Anders wid Namn/ 
som ifrän Barndomen först intet och se- 
dan litet kunnat tala j och allenast war 
wijd Brunnen ttjo dygn / hafwernu/ se- 
dan han hemkommet / mycket t talande 
och förstånd tiltaget. Hans alder är -o 
och z abr: och willjahans Föräldrar/ 
Gudh wil r i Somar hafwa honom dijtrc. 
Beste här wtdh den XXlV. och XXV 
Observation.

>6:"° B. bar efter ett stvart fall 
och der af förorsakat wärck (som 

^flaget häal pä wänstra armen ne
dan för armbogarna/sä at Feltscheren

har



har mäst ftära af stycken afSenorna 
dersammastaves/) aldcles mistat war^ 
man och kraften i ven armen / som ock 
blefwet Der af krokot och comrsÄ, När 
hon allenast ro. ä rr. dygn ^01721. af 
watnet Druckit / fick hon wärman och 
kraften i armen igen ; men krokheten 
witle efi sä lätt gifwa figh / emedan det 
intet stod i watnetz kraft at sättia nägra 
stycken til de afsturne Senor.

XI-H.
zN hederlig Man har i mänga ähr
§waret plägad afLande-Steen med
^en swär wärck i ryggen och Uri

nens brännande / samt en swar coNque» 
som ibland fölgt med Steen-paKon.i- 
bland och waret för fig fielf/ och det sa 
beftigt/ at han gemenligen ftadnat t en 
Upkastning. Af denna wandan hade 
han och under wägen/natten for sin an
komst til Brunnen / en meckta fwar an- 
stööt / men hade der af icke den ringaste 
känfila,a länge han drack ; föruhtan det/ 
at watnet ref immerfort i ryggen / utan



W(4->
twifwel at lösa det med flemm-ayttrade 
gruset/ som det ock i Urinen den tiden ös- 
rver/ syntesen ftoor ymnoghet afflemm 
och gruus.

Xl.HI.
^örrnembdeMansHustru blefsör 
zä?' ahr sedan af en oförmodclla 
«vorg som hon ohappandeS fick/ 

at hon M baklänges kull ock 
!'Ec af andra uptagas. Jfrän dea 
tlden har don alt jemt waret inclinersd

K 'bfqfilg/ och läsnarl 
hon det ruigafie blir rädd eller oltererot,

cna ariiicn Ilska som dufiven 
hwilket och öfwerkom- 

ä 12^0 bästen/l" "k bon bttlwer 
wfilc hon qwäfiaS och ris 

ver sönder hwad hon kommer at hälla 
k pa wänstra Laret har hon
b^bfwcr -»ahr en dnfwenhet och lbland 
l ' Och som hon öfwera ähr
mock /Ä !.' "kfin tijd/ ,ä öka flgS

^ ^ pMoner 8. daaar förr
och 8 dagar efter den tijd pa hwilke den/stal

flyta



flyta. Wld Brunnen hade hon den en 
gäng da han mycket ymnigare gick an 
tilförende. Sfwer denne och föregåen
de Observation är sebermehra inkommet 
Mannens egen strifwelfe af den 14. ve- 
cemb. I7OL. som fa lyder: Min kasston 
anlangande/ sa tackar tag Gudh at iag 
hwarken afLoliguen eller Steen alt se
dan intet af wettat / doppas och näst 
Gudz Hielp at sa widare larer cominu- 
era. Men min Hustrus bestar ännu uti 
fölliande fom hon berättar: Alle hennes 
plågor äre 5. ä 6. wekor efter hemkom
sten igenkomne til endcel/dock denswyd- 
och bränningen fom hon tilförende haft 
Uti stttLaar/är til största delen bortgången/ 
allenast är det ännu nagot dufwit; men 
beklagar stg ännu mest öfwer stn Huf- 
wudwarck/ hwilket alt/ der man medh 
hälsan lefwer/ lärer medh Gudz Htelp 
nästkommande Sommar under Luren 
förswinna. etc.

^7^



UV.
jHuruwäl twenne andre som redan 
chast Wattusmkan swart nog i fag- 
^gorne/ här wid Brunnarna blef- 

wet hulpne der ifrän / som t de förre 
Observationer uptecknat sinnes r Sa 
wttle dock samma lycka intet treffa Bri
ta Päcsdattersomkom lfrän Färnbomed 
en buukja ftoor som honflulle warahaf- 
wande medh twitlingar/ den hon och ha
de fläpat sig med öfwer Ähr och Dagh. 
Men som denne swutften eij sträckte sigh 
neber äth sidorne och liumskorne som el- 
liest den oräinaire Wattusiukan plägar 
giöra/ llthan gick spitzig och oval neder« 
äth / lika som owentum eller feet-nätet är 
ffapat; ja troor iag den wara innesiu- 
ten i feet nätetz Hinnor och eykunna oure- 
ras uthan stickande. Sä mycket want 
hon/at hon blefaldeleSbefriad isranden 
Skiörbiugg som henne jemte den andra 
passionen helt och hall et intagit/ och sick 
en liflig färg i stället för den döde hon 
wid ankomsten hade.



XI_V.
-40ns. 0. hade wid ankomsten til 

IVZ Brunnen en meckta!wär Flusi pä 
stne Ogon,saat de tillika med ögn- 

läcken woro illa swulne och röde med 
Mycket flytande: betiänte sig nägon tijd 
mn.och uth-wertes afBrunnenoch blef 
restitueraä.

X!^VL.
^Alige Kyrckioherdens i Fläckebo/ 
^Herr May MirLiHnckiaj omsine 
^Sextyo sin ähr/ har r mänga ähr 

tilbakars waret plägad af Moder > psf- 
ston, Fleen och Rosan bäde i Hufwud 
ochBeen. Drack allenast 8-dagar^nno
1701. och war hela det ähret fry frän al
le sine passioner, sa at hon och 1722. cy 
rville underläta at af samma Ouur sigh 
betiena och det med sin stora lycka och för- 
bättring. Hwar af sä wäl som af den 
II. Vll. och flere föregångne Observatio
ner man kan see och sluta atSuurbruns-

W



W(44)M _____
curen intet altijd och ablolut ärfkadelig 
för de åldrige som mänga witua före. 
giftva.

XI^VH.
Mäntzon frän ÄbyLund i Nom- 

IMfartuna har iähr af en förffemd 
^^maga mestadelcs mast kasta upp 
maten med en föregående siveda och het
ta inwertes. Drack allenast 8. dagar 
och magen kom til sin ricktighet/ !ä at 
han ulhan nagot beswär behölt maten.

xi_vm.
^Rita N- dotter frän Broby har 
jhaft Slag pä högra sijdan at hon 
'intet kunde röra Armen och Laret:

Fann sig sä wäl efter Bruns-Luren at
hon nu kan lyckta Armen och bättre och 
stadigare ga.

XH
jARich Johansion frän Fahlun om

sine



M(45)öS.
sina ir. ährfick Utht sin Barndom en knyl 
pä Ryggen som mycket ock oformligen 
järdeles wid högra Skulderblad stod uth. 
I denästförsiutne ährcn/ bar han för 
wärck i denna Knylen och i Ryggen in
tet kunnat taga sig nägot arbete före; 
och i sidste ähret blcfwo ock ja knänen ja 
contrLÄ, at han kom til Brunnen gåendes 
medh en kläpp i handen/ och stigandes 
allenast medh möda och illa pä Taän- 
varne. Innan han gick bort / blef 
han ja färdig at han tog upp Sad pa 
Äkren med Bondfolcket i Bnyn och trö- 
skade mänga lag pä deras Loga.

u
ettBref/ afdett4 I/OZ 

ifrän Herr probst. 7A. hwil-
ken afenförffiämd maga/ Mielte- 
siuka, lifwets förftäppelse / 60//- 

och andra anstörer i mänga 
^dr warit plägat'

'Är iagh förre gängen medh drlck-- 
ningcn/ kom til mtna nGlaas/ 
fick lagh der af en temmelig

starck



________H4(46)M________ _
starck purxation / som ey mindre nästan 
war / an den iagh hemma hade hafft af 
de purA3mit?r Herr DoÄvron migh före- 
stref / som sedan jemt under Luren con- 
rinueraele- och nu altsedan Gudtläf/gtordt 
hoos migh Naturen sä benägen at jagh 
alt der ifrän (widh pa§2 ähr) altyd öp
pet Lijf haft och ännu hafwer / moot det 
iagh lickwäl tilförenemeftedelenwaretaf 
Naturen odttrueracier, och hwad magan 
beträffar / jä haar den af berörde Luur 
alt mehroch mehr bräckts til stn rätta ap, 
petiic igen/ sa at iagh nu änteligen äter- 
wunnet en sägodh vimäi^ostivsm 1N V6N- 
trrcuio, som jagh någonsin t mine dagar 
hafft; Andetappan bafwer iagh ock Gu
di läfeij någon ansäcktning sedan hafft af; 
tzpijdan ochmieltans ömhet är och nu hos 
migh/ ähra wari Gudh öfwerwunnen / 
sä at iagh der af ingen känning hafwer / 
der iagh lcke rakar alt för hart röra mig 
eller hastigt Akerergs / dä jagh litet der af 
känna kan. Men anda nu sedan iagh con- 
rinueraöe medh <^uren i förledet ähr/kan 
iaghisannlttg säya/dct at jagh ey nägon 
särdeles känning der ashafwer/ den sena

re



W(47)öK

re ährs Luren har mechta mycket stärckt 
den förra / unverllgen boos migh warc- 
kat / hulpet naturen t sitt goda stick och 
til en rätt äilpolition bracht igen. Den 

Lcorbutica som iagh för ett 
ähr sedan kände i Footlederna / ar och 
Gudilofförswunnen rc.

1.1,
af en hög och förnäm Frus 

skriswelse af den 17 i7Og>. 
WDAgh haar mycket recommenäerac 

Brunn / som jagh Gudiläf 
^^medb sanning kan giöra; Ty det 
war ett wälsignatWatn som har gett mig 
igenom Gudz hielp bättre hälsa än jagh 
har hafft pä S ähr/ at om Gud wil och 
inga wichtiga hinder komma t wägen^ sä 
ärnar jagh migh och dijt i ahr medh rc.

Johanson Walwächtare frän 
^WWesteräs om sine 60 Ähr / fick nar 
^^han nagra manaberför Ankomsten



_____ __________________ _______

ti! Källorna/stod och timbradepä enbyg- 
ning / ett sioog i Hufwudet som efter 14 
dagars ftasia stadnabe tett flag eller bort- 
Lagenhet t wänstra sidan / sa at hanmedh 
möda ifran ftälningen kunde fläpas hem/ 
dä han ocktillikafickfeel/ bädepa samma 
sidas hörsiel och syyn- Detta alt fram
härdade medh honom til desi han r- Mä- 
nads dagh bctiant sigh af Bruns Luren 
dä han gick frist heem igen sä wäl til den 
lame sidan som örat och ögat.

K^Lustro Sigrid Johans datter frän 
WW samma ort / kom blind til Källor- 

^ af en annan hustto/ drack 
en manad och twettade sigh i ögonen och 
kunde ledan stönja och nemna alt hwad 
man för henne hölt; gär och nu omkring 
och försäljer Trägärdz saker som man sedt» 
Denne hade och pä högra benet ett män
ga ahrs gammalt säär wtdt som enflaat 
hand och viapt in til bara benet/ hwilket 
wld des bortgång war läkt til storleken af 
ett wittrunstycke.
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^IV.
af en hederlig Mans Bref 

frän k/. §. afden r,70 z». Hwil- 
ken i mänge ahr tilbakars waret 
plägat af en swär gicht i knä och 
föttec / och der af mäste ährligen 
mänga weckor a radh hälla wijdh 
sängen.

^^Esie fä radar lända til ttenstligik 
LZW swar: at jagh är widh en godh 

helsa och sä waret alt sedan iagh 
förledet ähr kom frän Brunnen ; för 
hwilken goda helfa Gudh ware ewinner- 
ligen ährat fom migh hnlpet hafwer. E- 
mot Lnö och ragnwader känner jagh ful- 
ler ibland nägot sticka ock wärcka t kna 
och föttcr / men intet fä at det fatt nå
gon öfwerhand. Det hade wäl längese
dan min skyldighet fodrat / at iagh ige- 
nom min Mfwelse lätit Herr OoÄoren 
rveta om min förändring / men 
iagh haar det intet kunnat wälgiöra/för 
än jagh skulle fä fee uthgängcn pä wä- 
ren / dä sädana Siukdomar mast pla

D haa



I
_______

haa stn Lijd / och mäst wara gäng- 
le/ etc.

». * . » ^ *

^MEtze äre allenast en deel af de 0b- 
^^servauoner och lyckelige Lurer j0M 
^^genom Gudz bistånd och wälstgnel- 
se förledneSämmarsder stcdde och an
tecknas kunde: Ty en deel kunde man 
förmange förefallande bestelnlngar (dee- 
nom jomBrunns-Curen rvil rät föreftä 
gifwanog at göra) fful eij upteckna/en 
deel af ^crtierirerna reste och bort med 
de 9. Spetälske utan at berätta och kun
göra den Naden Gud dem genom Wat- 
nets brukande giordt/det man sedan af 
andre fat förnimma; en deel tycktes och 
wara af mindre wärde / ehuruwäl wac- 
kre och för dem som heltzan igen wun- 
rio/fägnesamme. Gud den atterhögste 
som desstHältzo ktällor med sa hälfortzk 
Kraft och wälsignWe benadat til man
ge äländigas och bräckeligas wederfang 
och hugnad/ han tecktes än wtdare den 
samma i demuppehatta och til langliga 
tider bewara/ pa det äg efter komman-

derna



, __E")LS_______
derna äswcn som wis mätte haftva ortak 
och tiiftllc att med de z- män utbrista 
och fästa as Veras lastangs 76. vers.

Z Brunnar lofwer HLrrao / 
Prcher och berbmmcr honom ttvtn- 

mritga/ Amen.

D r Mn



-DU52E

AUANAN AN AN ANN

Vm och Äldrigt Fälck om sitte?o 6o. 
eller mchr är / kunna ukhatt fahra 
bruka Bruns 6«^-rs

Enna Fräga häller iagh för sä 
mycket nödigare at har star- 
stadaoch betrachta/jom detal- 
menknästan/ uthan nägonat- 
stilnad hålles före ochsiutesat 

Halse-Kattors drickande för dem som til 
sineährkombne are / flalwara skadeligit/ 
jä at man intet oftare hörer än det: jagh 
eller den / och den Personen behöfde wal 
bruka Brunnen / men understä osi intet 
der til för war ålderdoms skuld Hwar 
wijd sä wäl som wtd all annan ting man 
ltkwäl borde noga i acht taga den gam- 
la 8LboIe-Negelt qvi bene äittinAvit,be- 
ne äocet. Man borde besinna/ at intet 
alle åldrige äre af ltka conMeution och 
hclsa/ja wäl til magan som andre inwer» 

D r tes



r
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tes lemmar: Ty det tör wal finnas den 
som wfid sine6o ähr kan hafwa sa ftarck 
maga och andra inelfwor fom en annan 
af ro. K ähr / och således seer jagh intet 
orsaken / hwarföre icke den förre (.ca-cs- 
ri8 päribus) stal sa wal kunna betiäna 
figh utan fahra af Bruns curensomden 
senare. Man wil wäl åttio här inwäm 
da at den gamla magan intet sä stal 
kunna ciiAerLl-3 och upwärma watnet 
fom den unge: Men det ar en ogrundat 
mitztancka 'at rätta Hälfio - Källors watn 
skal wara in porenciä eller i des okenba- 
re Kraffc sä kalt som det ibland synes wa- 
ra Eu eller til defi kenbara Wärckan; 
äfwen fom godr Spanstt Wisn/ O^ns- 
rie Säck eller andre sadane Ugvellrer kan
nas wäl kalla til smaken / när de nyligen 
uthur en ijskall källare tagne äre / men 
hetta noog efterät om man allenast will 
taga en godh portion der as. Nätta Häl- 
so - Källor hafwa altid medh tzgh förutan 
den 8ubtiIiZe 8ulpkuriste Ångan som 
grund-syran med stgh förer / hwtlken 
medh de alkaliste Salt i wärt blod och 
andre wätflor upjäsandes/ upwäckerder



_____________

uti en mättelig rvarma; föruthan den/ 
jäger iagh / hafwa de ock ett §al voisnle 
8ulpkureum eller oieolum jom medh en 
järdeles jordenes fetma uthi watnet för- 
blandat/upwärmer bäde magan och an
dre förkylte inelfwor och wetstor / och 
fördelar den vert förborgade kalla flemm.

Detta 8»l volatile) som det dels är 
ViHriolifftaf fern -Viärrillens primo ente 
genererat , jä är det och dels alkaliskt af 
underjordenes warma nägorlunda eLlci- 
neråt och til ailealist Natur bracht. Hwil- 
ket man wäl kan siuta der utaf/ at detze 
Hälsto-Kättors Watnjäwäl som andras/ 
som äre af bästa slaget/ hwarken afaoi- 
äis eller alkalieis prXcipirer38 z som der 
uthaf/at de tindra 8irup. Violar. gröw 
achtig jom badejagh ofta ehrfaret och clu 
Oos vetwitnar om Spawatnet oks. p. 
IN. IO6. jom ock afderas gemenaste esteÄ 
och wärkan atLurera de Siukdomar jon! 
härröra af Syra och Syrligheter t 
kroppen. Och detta är egentcliga orsa- 
ken/ hwarföre rätta Hälso - Brunnar lä 
mange och äiverle. ja ibland helt comrsi- 
re Siukdomar cursra. Ty de hälla ock



uthi figh conrrLire pririLlpia jom ett vo- 
jaeile aciöum af GkUNdfyrans hätstem- 
manve / och ett valarile 3lk3licum afLsn- 
trLliske elden cglcinerat. Detze 83I13 vo- 
I3tili3 ärejä ymnigeidetzeWesmanland- 
fkeHälfo.Källorne/ at äg Ve/ när nagra 
Dagars tärt wäder anhaller / jättia sigh 
boop - och klas-tals pa Jorden / spanar/ 
barck/ stenar eller hwad som kring Brun- 
narna finnes / särdeles när de lcmbnas 
under Solenes omedelbara Wärckan / 
det hivar,om och enom kan rvisas när jä 
behagas; ärederjemte sa flychtige / som 
bade iagh sielf och den sä wäl t detze som 
andre ivieäicinalske ivettenstapcr förtref- 
lige Herr ^ziärne afehrfa-
renheten och der öfwer giorde prof kun
na rvttna j at de wtdh den ringaste eldens 
Anrörande flyga i wädret / besee detz 
bref och omdöme här framföre satt / sa 
wäl som detz Swar pä anledningen til 
hwarjehanda Mner3lier8 upfinnandehär 
i Sweriget / p-M/.

Iagh weet wäl at det lärer falla 
mängom sälsamt och fremmande före /
at iagh i det föregående wil fluta / at L

Jer-



______ _ _ _____________

Jorden och följachtigt i Hälsiowatn sto» 
la finnas Mgliste Salt / hwtlka doch 
efter mängas Mening aldrig bliftva til 
för än det Ting fom dem härgtfwer/har 
förft waret under Eldens rorcur, som den 
lärde ttelmont t sin IraÄat kallat bias 
Humanum N:o z8. och annorstädes det 
uthtyder och mänga medh honom tta- 
tuera. Men föruthan det / at ännu i 
Jorden finnas äthskillige mineralier som 
rvst icke en gang kunna nambngifwa / 
mycket mindre wijsa hwad de duga til; 
Sä fär man dock Anledning at sä myc- 
ket mehr falla pä desie tanckarna/ som 
man finner hwad för en stoor Deel af 
allidlistt Salt är L >litro eller Saltpe» 
trct/ sä at om man med rätt handgrepp 
Det handtcrar/ sä stal man afH Unsi 
eller ett Skälpund fä -o. Unsi fijnt eller 
3ik3l,stt Saltpctter igen. Och fast iag 
ntt intet wil taga pä mlghat sitta den 
trätan om de gamblas Egypttsta och 
ivärt Saltpctter stulle i alla mätto och 
til alla sina qualiterer haswa waret af 
en art/ sä har tag dock mänga stiäl fom 
WM det förra hafwa waret / om icke

alt



alt / doch til största delen af sIKMst na. 
tur: Hwarsöre och den Wysafte af al
la Konungar §alomo t sin Ordspraks- 
Books 2^. Lap. ro. vers- när han wll 
likna twenne illa öfwerens kommande 
Tmg tilhopa/ säger/ dem förlijkas som 
Saltpetter och Ätickia; tyiHebreista 
Texten ftär och intet Kryta/ som
wär version det haar/ larandes han ur 
than twifwel som en Granne med Egy- 
ptierne och hafwande sin Drättning frän 
deras Land / hafwa haft bättre kunskap 
om det LAvprifke Saltpetret an wij nu 
Hafwa. Synnes och ProphetenJere- 
mia af det wanlige bruuk som Saltpe
tret hoos Judarna brukades til/ nem- 
bligen at gwra deras Fruentimders hund 
fijn (der dock ale-Ma och intet 30163 grö- 
ra ) ii sitt 2. Lsp. 2r. vers. vet med ho
nom con6rmer3) lstaendes har ock /Ve
rb--- och intet Luut som i Swenstan. 
Här uthaf säger och i)iolcorj6e8
äe sellet ^ ^

mdd Saltpetter eller limolista jor
den blir bästa Sapan. Med detta alt 
instämmer ock en Förnahm och mycket

ex-



expel-imemersä defle tiders ^bilolopkus, 
hwllken/ när han eij för iä mänga ähr 
sedan ifrån de Orrer bekom ett stycke Egy- 
ptist Saltpetter/ det pä allehanda tätt 
proberade och fann det smelta uti §uf. 
ten som andre alkalis. eflei-velcera och 
jäsa starckt med Wijnätickia och 8pir. 
8ali8, ImAera Vio1-8irup grön/samt gif- 
wa fran sig flera Teckn och Prof af ett 
Malistt wasende. Och at denne Mali- 
fte Saltarten är och finnes i Saltpetret 
uthanEldens twäng och bearbetande kan 
man fluta der uthaf/at ofwannembdeE- 
gyptiffe Saltpetter allenast genom eva- 
porerande ftillies ifrän Watnet/hwllken 
Eld intet är sa starck och mecktig at han 
kan colliquelcera och smälta Saltpetret 
och det medelst sammanbindande medh 
de lulpkuriske delar ombyta til Malifk 
natur om det icke den hade ttlsörender 
Hwilket och mycket mehr conkrmeras 
och styrckes / af det som H.M. keLk-lUr. 
8.er. lVIeäicor. Kov.ttifp. X. c. 26.förmä
ler/att de der l Nya Spanten sopa medh 
qwaftar och taga med händren hopetals 
Saltpetter i de uthtarkade Slöarchwil-

ket
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ket jäledes intet har smakat Eldens / äth 
minstonne denne öfwerjordistas/ den rrn- 
geftawärkan/ och likawist har som an
nat Saltpetter sin ymniga pornon af3i- 
käii uthi sigh. Hwad wil man setja 
om detz Saltpetter som wid Murarna 
rväxer etter gräfwes up uhr jorden som
detlsteer i deBononiskeFalder/som ^o-
rerm8 och andra strifwa om/ hwilket 
doch hafwer sitt Glista lynne med sig 
UthNN at wara lUtNt och elixirersr.

Mas alt detta och mehra/ lom md- 
lyftiaheten här ey tilläter at andraga/ 
kan man icke uthan orsak komma/lom 
saat är / pä de tanckar at uthi Jorden 
härberqeras jä wal al^aliste som syrlige 
Salt; Men tag har redan lätet draga 
migh alt för längt afwägen; hwarfore 
til at komma til wär förra ättLE r- 
gen: Man gtfwer ju äldrige Personer- 
ne i anseende til hwartehanda derae siut- 
domar tnn kurFacioner, Sömbn-dncker/ 
Vominver, -mtimonialifle och Ktercu- 
riLlifke ^l^äicämenter » som hmarthera 
fdr stab illa och uthan rätt wcttenffap
brukade »re mycklt fahrligare »n the

-

»



skyldige Mineral - Watlien/ hwtz ffulle 
man da för defie bära mchr fahra och 
fruchtan allenast t aonlillersrion af ens 
mognare ahr s Ja/ om förfarenheten 
r detta maäl fa wäl som andra ^oäici- 
ner angaende bör hafwa mebr at festa 
än en hoop mifitanckfulle r-Lilonemen- 
Ler/ sa befee/ förnthan de mange Proof 
som i Herr ^rckiakw Hiärires större 

om Medewy Surbrunn finnes 
anförde öfwer åldrige sa Män som qwin- 
nors lyckelige cursranäe, den n. l den
ne l>3Ä3t anförde 0bierv3tion, hwa- 
reft du skal finna en gammal Man öf
wer sme 50 ahr af Stag ourersr, den 
Vil. hwarest dig flat möta en 68. ahr 
gammal Gumma fran 40. ährs blind
het genom GudMadh och Hälfio-Brun
nens brukande befriad/den x^vi.hwa- 
reft dig flall förekomma en om fine 67. 
ahr fran Modren / Fleen och Rosan htelp- 
ter, ochwil du än mehra, fä gtör dia det 
beswär och besök en gamal Gnöbe i Sä, 
tra by straxtuth med Kästorne om sine nä- 
gra och 80 ahr/ hwilken för z. ahr sedan 
Drack af defie Kiällor och blef afsin ma-



-W(6')öS.
gas stora swaghet samt Antäppa och an, 
dra plågor befriad / fast han nu af ålder
doms fwaghet esomoftast häller wijdb 
Sangen/ kunnandes man intet med stiäl 
afHaljfo-Watnen prLtenäera, at De stola 
aldeles jä ombyta Naturen/at en moot 
9O. ähr gammal icke stal ibland känna 
til nägra ålderdoms brackligheter.

Mn n. Urägan.
Om och Wattusinkan ffa! kunna 

genom och HälstoBrun-
nan ?

DMEnom det at en och annan som 
MM haft begynnelsten/ ta mehr an be^ 
^^gynnelstenttl wattusootenäre här 
wid deste källor curersde/hafwa sämlige 
fät tilfelle at fraga och lLrupuler3,huru 
det stulle kanna ga ann/at den Siukan 
jom af watn härrörer/stal kunna genom 
watn eureras. Jag fwarar 3 limili: 
Hur kan det gä ann at en som blöder för 
mycket Näfeblod kan genom blodetz meh- 
re utlatande pa armen Lvrer38 ? Och

huru
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huru kan det flee at en som i Durchlapp l 
purZerLr förmyltet kan genom purge- s 
rsn6e Medel dcr ifrän befrias k Och s 
huru kan det förrättas at en som af i 
Suur och iUa luchtande Swett 8. K. fly. l 
ter hela natten kan genom et annat swet- ^ 
tande af ltteäiLsmemer förorsakat / der ' 
Lfranfreltzass Likawist fteer det alke da- 1 
gar och warckftelles af förfarne l^eäiLir, l 
kunde och med goda skääl och railoner f 
bewifas at det ex arre öc ratione skeer/ ^ 
om man wtlle inwickla sig i nägon wid- ! 
löftighet. Men det kan man ftija i det l 
määl forn jörnembde gvXttion och Fräaa ; 
rörer / at tntet all! wattusoot genom hal- ' 
sokiällors brukande kan af hielpas / utan i 
den jom har sitt lunöamem och Orsak t 
Skiörbiuggen s som hon dock mestadeles l 
L desie länder har:) och den jom ännu in- ' 
tet kommet sa wtda at vilcera eller de iw ' 
wärtes inelfworna äre genom langt sim- ^ 
mande i det Suur-Salta och-starpa ^ 
watnet aldeles förskiembde. Ty om det ! 
är sant som i ^kolarna läres at lub- 
Imacaulä toMrur etkLÄus, när orjaken/ ^ 
förståendes den omedelbahre och närma- i 
ste / är bottagen / sa förgas detz elleÄ



__ ___W(6E_____
och wärckan med; säfölser äg / at när häls- 
se källewatnet tager bärtSkiörbiuggen 
som gemenligen bestar i blodets och andra 
wätftors Salt och Seeg het/och således 
giör de safter flytande och tunna som sig 
utom eller innom sina gånger stucket och 
satt / sä komma samma fuchttgheter at 
flyta t sin wanlige gäng igen och i föllie 
der af förgär den onaturliga Swulften 
som man wattusoot kallar. Förutan det
ta sä tempererar och äiluerar det flychti- 
ae och lätte hältzowatnet de tunge / tiäc- 
ke och suurachttgc Salt i kroppen som 
förorsaka Skiörbinggen och der afföttian. 
de Lacbexia och wattusoot / och förer dem 
medh Grinen, som afdcsi drickande mech. 
ta ymnigt flyter uhr kroppen sin wagh / 
sa at man observerat det sädannas iIrin 
est allenast til flere Glaas afqatt än de 
indruckit-utan och waret mycket Suur- 
och Saltachtigare antilförende/ rvaran- 
des detta sä mycket mindre at förundra / 
som det och i det sunda Kroppsens til- 
stand gemenligen är härurens wägh / at 
genom Grinen utbdrifwa de Saltachtig- 
heter fom i Kroppen finnas / hwilka om

man



______EE_____
man t fiukeligtt tilftänd genom purAeran- 1 
äe wille fördrifwa / sä skutte man wäk 1 
ioo gänger fa enom PIli-Aers och alle 6xe < 
salten andä ftä qwar i Kroppen. Voch ! 
til ett flunt har af / wtl iagh rada alla I 
dein / lom finna fighinelinersäe kll Sklör- ^ 
Muggens jwärlgheter / som de samme ä- ! 
re alt för mänga i defie Orter/at der god ^ 
ttzd lökia näst GUdh til goda och uthwal- 
da Haljo - Källor f som wäl mänga nu ut* ' 
ropas ti! namnet men fä äre til gagnet) 
läjom til det rätta denna pMonen8 3nci- 
clowrn, och der efter en ehxfarens ^eäi- 
Li msnuäuÄion lata fiah curera för än 
Lhe fä höra;

Och för än fiukdomen sä fliemt magan 
och inelftvorna at watnet ledan intet kan 
hafwa nägou esseÄ, som det i fiol hände 
en hederlig man/ och min Mycket gode 
wänn/ hwilken iagh lä gerna fom migh 
fielf welat hielpa. Men han hade försent 
fattat den retoimion, och war medh ho
nom redan lä wida kommit/ at Ngmren 
kunde intet htelpa under Luren, hwarfö- 
re mestadels Watnet i Kroppen wilie

stad-



stadna/och icrgh rädde honom atöfwergift 
wa widare brukande / som han ock 
giorde/och eij mehra än nagra Ma- 
nader där efter lcfde. Och fast än som- 
lige iUwittjare/ och atte goda tingse- 
laka uttydare/wille der at taga tilfälleat 
lasta desie härlige Gudzgafwor / ja wlt 
iagd voch mtet annat swara dem/ än lem- 
na dem under den sammas doom / som 
iväl larer förswaraochvinäicer3stnemil- 
de gaswors föracht; och om de willja 
skylla Kattornas drickande/ som dochch 
länge päftod / för orsaken til des wattu. 
soot / ja wil jagh medh klara bewijs och 
wltnen öfwertyga dem / at handen ha. 
de wäl ett halft ahr etter mehra förr än 
han reste til Kättorna/och war r edan sa in» 
tagen der af/ at han intet stod til at hielpa.

Wen I!!. Urägan.
Om och Lungstchtige kunna der af

dricka s
Edan som man sa wäl af Herr 

^iernes rrsÄrc,
om Medwij Surbrunn zr- 

E Som

V
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Som andre om armera!. Brunnar uth- 
gangne strifter/ har förmerckt / dct de för 
dem som hafwa kantin eller r^tka Lung
soten äre aldelcs otienlige / har man ftraxt
begynt atga ab UNO excremo aä sirerum,
och sä snart nägon det ringaste blifwit 
plagqd afen Oacarr pä Bröstet/ eller en 
ringa Hosta/Heejhet eller Andtäppa/eb 
ler begynt at bltfwa mager och tärr/ har 
man tagitpä at asräda honom fran mi- 
nsr-aiB runriar/läsom fran ett förgift. 
Nu är intet uthan/at icke/nar Lungsoten 
ärfä wijda kommen/at Lungorna der af 
blifwet särade/ jä ar minera l-Watnet/ja 
der uthi/som alle andre mwertes jäar och 
bölder/ ja godt som Salt i fuurt öga/ som 
man plägar jcija. Men jä är här ock 
af nöden/at wäl äthstillia i. den rätta 
Lungjoten ifran twin - eller tar-stukan. 
2. Lungsoten i sin första Frachfom ännu 
bestar i en pa bröstet fallande Lacarr och 
begynnande ObllruÄlvner och förstäp'

^ pelser t Lnng-ktörtlarne/ frän de högre detz 
§i-3äer,i hwilka Lungorne begynna blif- 
y>a/eller aldelcs redan äre särade : Ty 
uthi twtnnsoten som ofta hörrörer af clu-

ÄläUM
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Äuum cliyliterorum Lc §l3n6ularum we-
semerijellermaatädrarnas och tarm-ma- 
lens körtlars förstoppelje / ofta äg af 
en skarp-eller faitachtighet t blodet och 
ven närande jaftcn jom snarare tärer 
frän/ an särrer något ttl de öfrige kräp- 
sens delar etc. kan och bör halsowat- 
net med största nytta brukas / för det 
at det ypnar de förstäppelser/ som kun
na hindra eller den t magan ko- 
kade matens upp-och-mgäng ttl blodet/ 
jampt skölter af och uthforer dhe salt 
och ssarpheter som giöra blodet och nä- 
rings-saften mehr tärande än födande 
och ttlsattiande. Uwen sä t dhen be
gynnande lungsoten/som nu först taar pä 
atsättta förstäppelser och smä knular och 
swulster i lungornas kiörtlar / hwtl- 
ka än intet blifwet luppureraäe eller tik 
rvaar brachte/ kan manmedh nytta bru
ka samma watn / särdeles om der un
der sticker nägon stiörbiugg som ttl detze - 
smä swulsters Aenerersmäs hielper til. 
Men det hörcr ens ehrfaren och widh 
Kxuns-Lurer nogsamt waans ^eäiLi in- 
rädande och Lonsuimcioa i detta määl /

Hwil'
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hwilken mehre i i^osocom^s och Siuk< 
huus/ samt ^eöicorum 8cko!er och 
LoU^iLr^jemte hwariehanda Mineral- 
Brunnars bijwiftande; taget och hop> 
samblat fjn experience och wettenskap / 
an pä danfze'8ckol3r och andre sam-' 
mankombfter inhemtat och fattat in6- 
nueranäL och smickerachtige maner t taal 
och atbärder/ hwilke futler äre behageli- 
ge i en deel ögon och öron / men hielpa 
alztntet til Siukdomens fördriftvande.

Men iv. Kragan.
Om det ska! kunna hafwa nägon 

wärckan kil en och annan ?s//ons 
hemmande/ ak man dricker wat- 
net warmt.
§Et are fomlige/särdeles afdetöe- 

nicÄtare kiönet/af sä ftvagMaga/at 
'at de intet kunna tala watnet kalt/ 

uthan nödgas warma det i boureiller sat
te 1 en Gryta i warmt watn eller pa an
nat maneer- Och ehuruwäl af watnetz 
kraft/bechnnerligen af de tubuleste delar»

en
'



ne/nagot pä det tättet afgar/ ja har man 
dock as förfarenhcten/ at genom watnet 
jaledcs brukat/ athstillige siukdomar äre 
curersde; warandes det bättre / at jäle- 
des kavorilera ksrienteris Maga vch IN- 
elfwor/än aldeles lata den ga tröstlös 
der tfrän. Doch sinnes här uthi ath- 
Mdnad/jätil Watnet/som Perfonernes 
conMurion. En Hög och Fornehm 
Fru/ som ^nno i6^z. /da tag förestod 
Bruns -Curen wijdMedwsi ingalunda 
fördrog watnet kalt dar / hon maste ock 
begynna och bära sig äthuru hon witle /

' hon kunde det iväl tala kalt wid deffe käl
lor förledne Sämmars/ och drack i na- 
gra weckor med sin ftora nytta.

Wm v. Mrägan.
Qm man icke kandricka senare pä da

gen/ än kl.eller 4. om märgomM
Fmruwäl man intet med stiälkan 

Mädadem/som i sä good tsis om 
—^aftnarna gä i säng/at de kunna wal 
Mva ut/och bllj muntre til den tiden om 

Er mar-

x 1

L



Mältiden/ (den man Lntet kan räda dem l 
atäta förbittigt för den karta tijden/ i 
jom blijr imellan middage och afton) deels i 
och fina största nöyet och roligheten om aft- < 
narna / fedan dagsenS hetta har hindrat l 
dem frän alt jpasierandc och luft : Och > 
man/ wid hältzo källbrukandet/ gärna ml > 
contnibuera til b^tiemernes fZrnöielsie I 
och stnnetz upmuntrande/ alt hwad man ' 
kan: Sa kan man wäl tillata/ at be be- ' 
gynna drickandet kl. 5- /iawäl 6. om mar- ' 
narna / jom finna sig til kl. z. eller 4. etz > 
hafwa fafwet sig fuUjofde: Ty iag har > 
aftanglig ehriarenhet merckt det/ atwat- 
net mycket bättre har bekommet dem/som 
jenare det drucket/ sedan de genom sömb- 
nen fammanhemtat och ersatt de Krafter 
och 8pirim^som genom förra dagens het- 
ta och ivakande waret förtärde och jör- 
drifne/än dem jom androm til nMies/el- 
ler efter manligheten stiget halfjöfde och 
omuntre upp och begynt dricka. Man 
kan ju/ i det mälet om manwil/och fin-



ner nödigt/stima en tinra länger upö 
med middags Maltiden / särdeles om 
man finner watnet intet waratil största 
delen afgänget/innan den orämmre mast 
tids tiden kommer. Och det inkast/ jom 
i detta tLlftllet tages af Watnets Krafts 
6illiper3N(ie och ^rfiygande/ genom So- 
lens warma/kan der igenom beswaras / 
at först och frcmbst är Bruns Hujet !ä 
beteckt äfwan och pä alla fidor/at So^ 
len intet stort kan der igenom wärka/sa 
at der äq stal wara jwaalt nog mit pä 
fielfwa dagen; jcdan ag rinner watnet 
nhr de diupa ådror alt iernt ubr iordens 
dinp/säfristt ttl och af/ at Solen cij kan 
bafwa stoor wärkan der pä/för än det 
utom tunnorne i rännilen taar pä at rin
na jacktare och olyckt-

Den vi Kragan.
Vm det änteligen är nödigt/at dric

ka^;. eller mehre wcchor s
första ahret/som iagh genom 

WWTudz wälsignelje/upfann och up- 
^^tog Vefie Kattor / jom Bergsfolc-



_____________

ket der uppe wore mycket owane wtd sä- 
dane ^/säiciner och Lurer, dem de ttl en 
deel icke ens hafwa hört talas om: Sä 
tyckte de och wara nog / om de icke alle- 
nast Intet hade drucket mehr än i. mor
gon eller-./uthan förmente stg böra wa- 
ra befrijade / fast än de hade aldrig sä 
jwar Siukdom / om de man finge smaka 
watnet- Och finnas temte dhem mange 
andre/som wittia wara förståndigare/ 
men btlla sig dock inn wara nog om de 
dricka 8.- s. Dagar/fast än de med de 
swär-och längsammafte?356oner woro 
beheftade/som ofta fordra 5.6. eller meh. 
re weckors drickande. Hwar utafham 
der / at när de innom de fä dagar / de ef- 
ter egen godtyckio fatt sig före at blifwa 
wid Brunnen (ty stulle man räda dem 
hclre ttl at afsta med Luren/ än dricka sä 
liten LLid/ sä gifwa de före man unnar dem 
intet watnet) cij blifwa hulpne/gifwa de 
skutten pä watnet och källorna/lika som 
hade de ingen kraft. Der ltckwäl/sä wäl 
i andre !Vle6lc3M6nter5ingifwande/som 
helw warns brukande en proportion mä- 
fie wara/emellan siukdomensart/storleek



och langsamhet/och anten ^leäicLmentets 
etter Brunn-NZatnets qvsnrire och myc
kenhet. Nu/ som det wore en fäfängia/ 
och kanffie med en lifs spillan/at möja i?3- 
tlemen pa en gäng de ^eötc-3menrer,som 
skulle tagas pa 8. eller flere gängor/sa 
fteer det eij helre utan stada til helsan / 
och kanste lifwet med/at man innom i. 
Wecka etter 14. Dagar/ wil dricka r sig den 
Proportion och andecl af Watnet/fom 
bör drickas pä4. ^.Weckor. Naturen 
läker intet twinga sig/ utan wil smånin
gom gä ifrän mindre til mehre: Och ar 
eij bätrre dricka pä en gäng/ det man stal! 
hafwa pa mange/ an äta pä en gäng/ det 
som fordras öfwer vela weckan. Hwar- 
före ar bäst/ att detta mälet hälla sig wid 
Brunns Curen förstäendes ivlerlictinra- 
dande / som sa är bekant fä wäl om Wat- 
nets Natur/fomsinkdomms art/at han 
kan den ena moot den andra proportione- 
ra ; och om han fä stutte finna rädeltgit 
ock nödigt/sä är bättre spendera enwicka 
mehr pä Luren,änr- wecka för litet.. Ti) 
när man hela elfwa Monaderne om ähret 
färlefwa esier eget behag och med sieifz

wald



«(74).W

wäld äta och dricka/hwad och hlim myc
ket m ur lyfter / sa kan man änteligen an- 
wäuda en Manad til helsans uprätthäl- 
lande/eller igensaende/och tll atgöra en 
^l/ec!icinist penicence.

Dm va. Urägan.
Vm man ock icke före / eller straxt ef

ter Drickandet far rökia Tobacki

war den förfte och gängbarefte 
som bäde as Manns-och 

^ OwinsPers mer asgemenare wilc- 
kor mig förefteltes/wtd Brunnens up- 
tagande. Och kan lag intet see/ hwar- 
före icke de/som äre wane der wisd/ kun
na Det göra; allenast de som förut rökia/ 
bruka der wtzd den omtanckan/at de wäl 
stöka munn/ för än de begynna dricka/pa 
Det de intet tillika med Watnet mätte 
mdstölia nägre äterleswor af Tobacket/ 
som torde bringa dem til upkaftning r 
Och dem / som efrerat det willta bruka / 
skulle iag helrerada/atde der med uppe- 
hatta/til deft watnet mootmiddagen mest

är



är afgangtt. Ty stutte de genom förti
digt röktande komma sziiv-eller spott- 
gangarne til gängs/sa torde watnet wä- 
nia sig att ga den wagcn/hwilcket matt 
intet garna wil hafwa wtd Surbrunns 
Luren. Dock wi! man har wid / t an
seende til dem af mindre Lonänion och 
betenckiande /paminna / at som det are 
mange af Fruentimbret som elj utan sin 
skada tala tobaksröök/ och man wid sadan 
Cuurhclrebörwara sin nästa tilndUoch 
behag/än förtreet/sa wore bäst at de/om 
de omöieligen kunde latat / rökte nagot 
bitttgt för an de gingo til Brunnarna / 
och sedan ginge nägra gängor as och ann 
i wadret/pä det Tobacksröken/somgar^ 
na hänger wid kläderna/matte i medler 
tijd forölasiis/och andre således der ige- 
uom intet förtretas.

Nm vin. Kragan.
Om man -ch här i tZwerige/som pa 

ätstillige stetten urom lands/kunde 
bruka höst etter wmter-c^.? 
jEt are manget den tanckan och inbil- 
ningen^at helso-eller-Mineral watN

stola



____  M(76)M

ffola om Wintertibenaldeleöhafwamift 
sin kraft / och den allenast om Somma
ren fa och behälla - Ja fomlige/ wijd den 
frän gambla hedmffa och Catholistetijder 
härflytande och ännu qwar halne wid- 
sterpelfenwane och bundne, mena athäl- 
fo källor ch hafwa sin kraft/utan wlv wttze 
tider och Daaae om ähret/ som wid 
H. Trefaldtghets eller Mtdfommars da
gen/fom man weet det sker wtjd Swin- 
garns källa och andre dylik e/ af det ge
mena och tlla underrättade falcket. Men 
de fela mycket t alla detze ftycker: Ty häl- 
fo-Brunnar i anseende til sig sielfwa och 
til Minsr3llern38 kraft äre tcke allenast 
om winteren fo starcke/fom om fämma- 
ren/utan Ibland starckare/ af orsak/at 
de Mineral Dunster och ängor/ fom om 
sommaren genom de öpne jordennes po- 
ro8utdunsta och i luften fahra/blifwa om 
winteren/da jorden är titlycktochtilfru- 
jen/qwarholne och til watuädrarne af- 
stickade. Men at man intet sä allment 
om hösten och winteren/da kiölden tilla
ger/ betiänar sig af Brunns-Lurer/det 
steer dersöre/at mennisktans kräpp da in-



«(77)W

tet är sä beqwem och begirig at watnet 
emottaga. Icke desi mindre som ofta fä- 
danne ?atienter förefalla/ hwilcka af 
Slag/Skiörbiugg/begynnelfeafWattu. 
s00t/xUNgj00t/menttruorum nimio stuxu,
olideliga tärre-wärcker / Gichter / ^063- 

etc. fä are intagne / at de in tilfäm- 
martiden eij kunna härda ut/utan liggia 
förr kalle i munnen/lom man plägar 
festa: Sä kan tag intet see hwad stal 
Mhtndra/at man icke i sadanne Nödfil- 
len Lc L3lil)U8 nece86t3ti8 mä betiäna sig 
af höste-etter Winter-Luur. Ty fast an 
man kunde inwända/at manda intet fär 
wtd sielfwa 8vurcen och kiäispränget 
dricka watnet/ utan måste vet lata föra 
etter bära til sig/dä mycket af ded kraft 
afgär: Sä kan man der emot jwara /ac 
äfwendet samma steer om sommaren/ at 
mange mafte vricka Watnet långtifrån 
liagianve / dels för det at deras fwara 
siukdomar eij tillata dem at komma uhr 
stettet/dels för fattigdom stull / dels äg 
at de hafwa sadanna siukdomar/atdesty 
före/ atwijsa sig andra; icke desi mindre 
blistva af desie alle cn stosr deel eurersäe
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K

ochhelpte/som man af föregående obler- 
vmionLi- har och där kan fte och fluta. 
Och skulle man om sämmartiden mycket 
mebre haswa orsak at befahra detta kraf
ternas afgaende afwatnet/änomwinte. 
ren: Ty om lammaren arLuften heet och 
warm/och således beqwemare at utkiöra 
och äistipera krafterne / hwilke om Win- 
teren af den i Lusten warande ktölden sna- 
rare inftengias/ än sördrtswas- Hwar- 
före der nagon stnlle wara af de häraf- 
wantil uembde/eller andre dylijke siukdo- 
mar/sa illa beheftat/at han stode ifaraat 
eif kunna uthärda til sommaren/ma han 
fritt waga sig at undergä en höst. eller 
Winter-Ouur-, den iag wil medGudz hielp 
ätagamig/ til dctz förmodelige hielp och 
hugnad at äiri^era och utföra r Harcch 
til ben ändan när in t«l källorna/ lätet byg- 
gia sä warme huus och IoAememer,at 
M der uti moot kiöldens fara och inträng 
/kal kunna wara aldeles beskyddad och 
ska de! ö s.

Den
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Om man icke kan bada under hög
sta drickandet/ och r gänger om 
dagen/ med hwad mchra stm der 
til hörer;

jagh i stvarandet pä den Vi.
beswära migh 

^E^efwer dem / som intet willta afbi- 
Da sa lang tijdsom nödigt fordras til dric- 
kande: sa nödgas taghochhär at anklaga 
dem som intet rvilja afwachta ratta ttj- 
den til badande / uthan wilja i det määl 
som det tntet gar ann / UN3 66e!iä 6uos 
äenlbare psrieces , utur en Kruka pä en 
gäng anftryka 2. tväggiar. Det ar o- 
emotsäreligit/ at icke hoos o§ här L de när-, 
re länder/sä wäl den SaltachtigeOiLten- 
som den längwarande ktölden och winte 
ren/iemte mänga andra orsaker/conrri- 
buer3 dertil/at blodetoch andra wätstor 
äre tiackare och segare än i de wamie län
der/ hwareftsä wäliufftensMnhet/ som 
annan viLrmvcket meddelar kil de samme 
wätffors tunn - och §ubttlighet/som m 
det och af ehrfarmheten kan hafwa/at n



ftadcles de man här i landet later ader / 
hafwa cnliockoch medh steg hinna öfwer. 
draget blod. Nu/ som en ftoor deel af 
Sumbrunö drickandcts warckan bestar 
der uthi/at göra blodet och andra l Krop. 
pen/af och anwallande safter tune och fly. 
tände; ja kan iagh intet seehuru man med 
stiäi kan begära at begyna bada/ för än de 
ofta nemndewätstor äre förmedelst dric« 
kandct tunne och mchra flytande glorde: 
Ly om man flulle taga pä at eek^ustera 
och genom badet uphitza de ännu tiocka 
och fege fuchtlgheter/sa wälin-som utom 
Zldrarne/ sä skulle man intet annat giö- 
ra der medhän ä-Mpera, och genom ftvett- 
hälen fördrifwa de fä ännu qwarwaran- 
de tnnn-ochlubri!i§-heter/ ochsaledeögiö- 
ra safftcrnei kroppen alttiäckareochttäc. 
kare/och i följe der af mehr ftada an hiel- 
pa den fluke. Hwarföre häller iagh för 
räbeligit/ at bwar och en i detta määl/ ef
ter GmkcrnasOrdspräk/-^-^ ^ 
helre ssyndar sachtcligen / än löper fahra 
om fln hälsa / da han henne som »näst 
täncker sökta / warandesbäst/ at först af " 
Bl un Luren förståendes (om han

clljest



Mjest det rätt sielf förstår; ty det ärein- 
tet alle Kackar / som bära länga Knifwar) 
tnrädande/ fullända eller äth minstone til 
aftagande bringa sin Dricks - cuur, och der 
medelst förbereda blodet och wärflorne 
til den fölljande Baad-Lui-/ och sedan be
gynna den same/dock med ladan wahr - och 
achtsamhet at man altid kommer ihog / 
N6 qviä Niml8: Ty somlige wilja/ til at 
fä mycket snarare giöra fluut pä Luren, 
anteligen bada hwar dagh / somlige wäl 
2. gänger om dagen / der deras bastioner 

och tilftänv/kan stee/intet tilläta en gäng 
at bada/ meyr an hwar annan/ eller hwar 
tredie dagh / mycket mindre 2 gånger om 
Dagen / hwilkct jagh häller i mesta tilftl- 
len / albeles orädeligit / emedan det alt 
färmycket beröswar kraffterne och uphet- 
far blodet / och krappen. Des uthan 
ma man ey heller bada för länge / eller 
för hett pä en gäng/ ty fast än det synes 
ey hafwa at betyda/ at bada t bara wat- 
net/ sä wil jagh dock försäkra/ at öfwerflö- 
vigheten deruthi/ey steer fömtban fahra 
Det den wäl stal wetta mcdh sitt Lxem- 
xel bewittna/ som för rähr ledan / ehuru 

F föör 7"
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föör och starck han inbillade stgh wara/ 
och fkrööt af/huru han skulle kunna bada 
i desta watn sä länge han wille / ltkawift ^ 
intet wäl höll ut en tima / för än han 1 
bortdanade / och måste af androm jomen ^« 
stäck lyftas uhr badet / emedan han obe. > 
redd och bratzgänges gick der pä/och lat 
gtöra badet for hett. Ty uthi detta wat. s 
net/ ehuru klart det och jynes/sa sticker doch 
der uthi en god ymnoghet af stvafwelach. 
tige dunfter/som af dest lucht och andre 
Vroofwäl kan kännas och flutas / hwil- 
ket tillika medh de salt / som der uthi äre/ af . 
eldens hetta och upwärmande i rörelste H 
brachte/ bränna och hetta bade krappen 
och de der uthi flytande safterne/ mehr än 
en enfaldig stal kunna troo eller flgh in- 
billa-_______________________

Wn L Wrägan.
Om det dä änteligen ska! wara nö- 

digt för alla ar vada ^
SZWL Et är icke allenast icke nödigt för alla at 

bada / ulan för mängom också ffadeligit, 
som jagh del ock i min förra af

^nno i7su förmäite/atmange genom okidigrba
dande



dande/ förderfwat alt del de med drickande wunnik/ 
som förfarenheten det mig bädewijd Medewijoch 
andre Brunnar gifwet wid handen / men at rärr 
och fullkommeligm utwijsa och clererminc», hwil- 
kom det arstadeligit/ hwiikom gagneligit / koc 
opur. kie lsbok ett r Ty det är ofta händt/ at den 
man / i anseende til hans l^Kioner» hade menk stola 
kunna bruka badet medh största nytta / har der af 
ey ringa stada försport / som det hände en för, 
nehm vE wijdh Medewijhwilken iagh länge för
nekade badet/ men efter hon sä enstandigt ded på
stod/ och war asigoda kraffter / hade ey heller nä
tzon sä swär inwertes ?allion , ty samtyckte jagh 
anteligen der til; men hon kände straxt widh första 
badningen en stoor ^Irerakion i Kroppen/ somwil- 
le lika som flä ut til en keber, hwarföre iagh äter 
nödgades förbiuda henne widare badande. Cfwm 
fä stedde förledne Sommars widh desse Källor/med 
en plägat af Slag och wärck pä den ena 
sidan / femte andre anstöker / för hwilka badet wät 
intet stulle synas stadeligit / men som iagh hade 
der til mina »ikoner, bad iagh henne läta der medh 
bestä/ hwilket hon intet äthlydde/utan wllle alle, 
nast en gäng förfökia / som och stedde til hennes 
föga nytta. Jagh har ukhaf desie händelser / och 
mänga dylike/som migh nu under 15. ährs före
stående af Bruns - Lurer förekommet, fätt tll- 
fälle at upsattia nägra Negior och observsiioner j 

F r det-



W(84^
detta maal / hwilka när de noga tagal 
badandet intet ffada; dem iagh doch wil spum at 
upsäreia til en annan gäng / emedan det finnas 
nog sielskloke ända / hwilka som de efter sin in- 
bilning are södde wäl sörfarne / sä fä de nästan 

intet wäl titta inn / in xrsxin.Vlsciicgm , för 
än de are klokare och försarnare än 

alle andre.
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