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Gunstige och Rättsinnade 
Läsare.

Jag mttt maf någon lätthet/ ellcrkitz- 
lande lust ti- ffnfwande/ mindre af nägon fäfäng 

inbilning/ har ätaget mig at läka detta Samtal om Cur- 
Brunnar i gcmeen/ ssm i synnerhet om deWijks-Bergicke 
komma i bagsinsit; wcka wäl de/ som redan för ett Ahr 
sedan samme cf ung est-rde och fordrade. Hwilkas eiiständi- 
ge begäran jag ey kunnat längre emststä/särdeles öfwerwun- 
nen af det stä!et/at »ctcy ansiorcentrogenFaderneslandktz 
och gemene Mas alstare/ atitysibetochglömstalemnadet/ 
som til mängcn nntta och aagn af GUO och Naturen wore 
fbnindt» Och mä ! !g faller bekianna det / at ttyckroplii- 
jus som agerar en stLaltu -Älstares Person / hade kunnat 
mycket mchr hafwa at saya sä i gemeen om Suurbrunnar/ 
som särdeles ym dctze han mast syftar pä : men har intet 
widare welak utläta sig / än /nUocienes i Person af en 
Wattu«hatate har gifwit honom tilfälle til; Sä för det/ 
at uti samme Materien allaredan mycket är giordt och strist 
wet af den Högläi be Herren o. Urban Hiarne/ och det ey 
höfwcs en tina iä ofta vprcpa; Som för det / at han ännu 
mycket mehr flrwantar af samme Herr l). Hiarne efter 
des gode läswen, I stllie hwar af / ha» och ingen ting 
har utlätet sig om dca vj^ren. ssm wid sädane Brunnar 
bör i acht tagas/ äfwen som han mycket kort är i detta mä> 
let/ som Brunnarnas macht och märkande angär: Ty han 
häller sä före/at somMedivij Surbrunnar och beheWtjkz- 
Bergiste qästadels äre af en art / halt och Werkande sä 
ar ey heller wärdt / at äter ä nyo komma fram med up- 
warmd kääl / som man plägar saya / utan man kan lät» 
tcligen inbilla sig/ at der samme siagz Ncäicik, och Cuur 
brukas / der kan bäde enehanda ldi-Lr hällas/ ock samma! 
Wärckan förwäntas. Som och sielswa förfarenheten det 
gifwit med/ at i de sarstilte ähren somförst o. irnnLuo- 
sedan O. Lamell och sidst j .g hafwe bast den ähran / at 
ätstillige höge vch nchrige Släntz - Personer wid Wijkz> 
Bergs Brunnar up-vachta/ are mänge ifrän allehanda

Siuk-



Siukdonitirber förhulpne/ ja äfwen sädane som wid Med> 
wij och funnet lkjsa/ som (tilat framdraga nägreall nasi^ 
man hafwer funnct der allehanda catarrker sa 
af Sklörbiug sam andre orsaker härrörande wa- 
ra borttagne / äfwen sä wäl som deras flytande 
darrande / flag och borttagcnhct. Allehanda 
wärcker i Hufwudek ock) Ledernc are der borrdreft 
ne/ gammal hosta/ Bröst - och undetäppa fö- 
rckomne; swag Mage förstoppat Miäite / Lef- 
wer/ och andre inwärres Lemmar / hafwa der 
funnit boot/ Lacliexia och begynnande Mat
tel so o t / med bleekt och gälachckgt Anstchtc och 
Ogon / är curcrat / onaturlig törst/ med en 
jämn salthet i,munnen borttagen. Desiulanäre 
der ätstilllge Ogncsiukor/ särdeles fläckigc/rin
nande och flytande ögon helade. Hwad ävil jag 
säya om de ätstillige / som der af niure- ochBläse- 
Sand och steen äre befriade? Och hafwa de af 
Owinkiöneteymindre lijsa och nytta funnet wid 
deffe Brunnar i deras särstilce rallroner, än de 
afMankiönet/särdelesangäende deras amen för- 
siappade eller för mycket flytande tijd/ ssm och den 
wijtaflust/som elliest sällan med mecklcamencer 
later curera sig. Man har ock erfaret at här äre 
atskillige flags Skälfworbotade/ som och allchan- 

^ da vthwärtes stadar Saar/ Skabb / Fläckar/ 
Rödhet/ Blekhet w. Ä hwilket alt med mecr/ man 
kunde äfwen wäl glfwa särffildte observationer. om man 
icke wille de til en annan gäng bespara.

Iliclropbilus hade fuller och fast mehra kunnat förebrin
ga/ angäende sä wäl ortzens begwame och lustige Simacioo. 
som decommoöiteier der elliest are / bäde til Husrum (se
dan Her cowwiss Ehrenfelt til Brungästernas lienst och
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beqwcmlighet cn hoop brafwe och begwäme wännigar vp. 
bygt/ och detzuthan alt runr om kring Brunnen ligcia cn 
hoop Bondegärdar/ hwar af man sig kan betiena)somock) 
til vppehällc / hafwandes man intet at beftuchta/ det drr ä 
nägon brist stall wara: tv man der til giord heel annan ock 
fast bättre anstalt an tilfbrende ffedt är. Om detta och fast 
mehre sädant/ säger jag/ hadellveleopbilus kuuat fast medre 
sig vtläta/man härför särdeles stal och betänckiande det in
tet welat ; bcsnnnerligen/efter han ey willewijsasiginägon 
mätto widare inrereils för Brunnen / än han med gode och 
»välgrundade stal kunde göra/ lemnandcsät dem / at med 
mänge och store ord läfwa sine wahror/ som weta at de i sig 
sielfwe intet däga.

Dehutan förseer han sig til den gunstige Läsaren at han in
tet tager til Mltziyckio / det han ey i alla wötto sivarart.l det 
första taal / som t^ilocrenes ä hans rygg förer; ty endcls har 
-an det intet hört/ endels och swarat til det/ som han deras 
tyckt wara swarwärbigt. Elliest och förmodar han/ at det bo- 
nom ey illa yttydcs / at han ä de) stället hwarest ban lwiflar 
om de prof/ som andre bruka atprobera Surbrunnar med/ 
eywijsarhwad prof han sielf sätter störste tron och iöi sälran 
til/ förmenandes/ atdet ey kan honom mera oäbörbas at 
yttra sin mening i detta mähl/ än andra som och hälla inne 
med sine tanckar: Ty om jag stal sanningen bekänna/ sä cge> 
rarkkyäropkilus i denne Tractat här och drr en Lcepcici Per
son/ och är derjöre ä de ställen mer bemödad om/ at dl aga 
i twiswelsmäl andras fluutoch meningar/ än atanten sättia 
troo til enthera parten eller stuka nägot wist sielf. Hwarföre 
jag och här wil hafwa pämint > at den som med ett rättsint 
omdöme genomläser denne lilla cliscoues, ey tilägnar, mig 
rivclropkilitaak/ lika som wore det sulkömlig-n min mening 
och tancka i ett och annat mähl / warandes jag den som än 
häller stilla med mitt omdöme / til tdcsi jag ä alla sidor f,!r 
»vidare öfwerläggia och begrunda ätstilkqe parters stal och 
bewijs. Och tror jag wäl / at k^äropbllus sä wäl som jag/ 
ey lärer wara sä enweten / at han icke stal läta intala sig til 
«t intet längre wara en Sceptricus när han sär see af nägon» 
Lera Parten/ säklareochwichtiae stäl- at dealdeles kunna 
-fwmpga hans twtfweltmäl. Ty ssm han wäl tilstär, at



hons M ey are kanffe sä mycket wichtt'ge/at de ingalunda 
ffnlle kunna förlaggias sä tycker han det wara sör den som 
twiflarnog/ otdelijkwä! areas nägot litet wärde/ och kan 
ffe sä stort andä som de andras han har at aöra med.

N;-ckeop!u!us haswer sullcr och bifiltat sig/ at yttra sine 
norioner och tanckar / med sä klare och tydelige ord som 
nägonsin har kunnat ffe / warandes han af beel annan Na
tur an en hoop/ särdeles LKymici - som sine tanckar i sä 
mvrcke och främmaude ord hafwa inweswat at och ben min
ste hopen / ja kanffe siclfwe ackepti mev ) kan förstaden!. Ja 
hanönffarheller/ med denEngclffelckiilosplr. Lo;ck. (prm, 
5st. ack rraätac. ckciOsloribu?) ckt ckkrilUtck de förstckU-
dlgas gunst/ än dc oklokas medhåll/ förmenan
des det mehre ansta^wacksalfware än Naturens 
älskare / at begära/det man bcller flullc förundra 
deras påfund i mörcke Ordeformer inwccklat/ än 
det samme första och begripa. Men ehuru han doch 
sött tala tydeligen vch vprichtigt/ har han ändä ey kunnat sä 
aldcles hälla sig wid Swanffan / at icke han här ock der mast 
betiana sig af Latmffe ord / de ä Swänffa intet sä klart 
och tydeligen kunde gifwas.

Här hos kan ffäliqen ey förtijgas / at fast »ycki-opdilus 
och Vtilocrenes ä de ställen/ der de om Wckzberglffe Brun
narna handla/ mastabclsnamna en cllenost/ s-mhögreupp 
iirän Siön liagic nde / har mast blifwit brukadt. Sä are der 
likwal twanne/ jadcn lredieändäi fastän obrukat)ashwil- 
ke den ene/ nämmare Siön och Gärden belägen/ aswensä 
wälaf nägre är drucken/ ey med mindre nytta än den an
dre; dock medan han in wid badstufwan ligger/ blifwer 
han mast brukadt til Bad, hwar uti han märkelige provs/ 
af sitt ymniga/upwekande/lenandc ochwärckstillandeSwaf- 
wel har wijsat.

Änteligen wil jag hafwa betedt den rät/sinte Läsaren at 
han ey wille taga uägon förargelse utaf det gemena maner 
och ordeformcr som I^ckrcipkilus och Ickilccreneo sins emel
lan bruka; ty i ett sä enfaldigt Samtal/ som de här förc- 
hafwa / rvillr inttt tiäna sig/ at komma stam med nägre
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ZUrlige Ordapräng/ ey heller knnde de hinna med/ at 
lillikawara bekymbrade om stsrlätige ordz och wichtige sar 
kers päsinnande. Wil och bcdi i dem / som lära bafwa 
nägot ar mästra anten hos dlilocrenes eller kk)-cllopliil»8> 
a! de täcktes mig det vprickiigt meddela / dä jag ey stal för
summa i at sädant rcdeligen dem förebringa/ dä de kanske - 
wäl töra wäga pä at förswora sig.

Nu hade jaz wäl tanckt/ Gunstige Läsare / här med at 
fluta detta enfaldiga Förtahl/ men sij , det faller mig nägot 
annu in/ som hwarken bör eller kan obeswarat lemnas.Det 
hafwa ey längosedan nägrc / sedan de förmarkt at en och an
nan/ en lijd efter/ det de hafwa drucket Surbrunnar / äre 
wordne döde; tagit sig tilfalle der afat förtala och afräda 
Surbrunnar sä i gcmeen som i synnerhet / sayandes det 
wara omöyeligik at den som dricker Surbrunn/ skal kunna 
lefwa lange der efter. Ett skönt och härligit argument mä 
jag bekanna: Ester en eller kwä af de mänga Tusende-som 
druckit Eurbrunswatn äre kort der efter döde / derförc skal 
den trcdie/ siärde ock fiere med döö, Ja jag tror wäl at 
Surbrunnarna intet are af den Lijfgiswande Kraften at e- 
hwcm der af dricker / lkal aldrig döö ; men at be darföre 
ffole dö at de betiana sig af Surbruns-Curen det är alt för 
illa och obetackt flutet, Ty käre/ mäjag derföre aldrig skal 
nänsin mehr äta / at mängcn har ätet sig ihiäl / som Sy- 
rach säger/ eller män jag derföre ffal lasta maten i sig siclf/ , 
män man aldeles stal förkasta Wi,n derföre at mängen/efter 
ruus/ har sätt flag / Sttcksiusi eller andre sädane k>slfloner 
hwar af be äre blcfne döde ? Hwij brukar man dä meäicm 
och meclicgmcncsr. efter mängcn af deras omattelige eller 
vtidige brukande är worden död? Sädane som sädant obe- 
tanckt tahl vlsprijda/ skulle welta och betänkia at en ting kan 
hafwa mänge orsaker / och derföre ey tilskrifwa skulden och ' 
orsaken til det som ingen skuld haftver: desiutan skulle de 
komma ihog at ätstillta emellan en tingz ratta bruk och 
misbrukande. Ty / män de som således efter Bruns > Curen 
äre wordne döde/ andä intet kunnat dödt/ fast de til Brun
nen aldrig kommit/fast mindre sig af den betiant? Jo/ sör- 
sarenhetcn haftver giswit det med - at dä man dem ester de- 
ras död öpnat/ hafwa de hast sädane ?stIlor>Le , som wa-
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rit otrolige / mycket mindre Läkeliqe/ och hafwasä dödt af 
sin obotelige siukdom/ och ey ak Brunnen. Och i fall nä- 
gre af Brunnar blistvit döde/ sä tor sädant ffedt / för det 
de cy ratt brukat dem / ester närwarande dicelici förord
ning/ utan efter egen inbillade klokhet. Skal derföre en 
annan/ som rätteligen och efter ens förständig^eclici för- 
ffrifning betiänar sig af Brunnen/ och nödwändigtdööder 
af? det ware fiärran. Dock kan man af sädant lijkwist 
hafwa at märckia / at man noga bör achta sig af hwad 
Surbrunn en betiänar sig af; ty som det intet ar alt gull 
som glimmar/sä are intet de alle rätte Hälsobrunnar/ som 
stort namn der af föra : äfiven som der intet altid bästa 
niijnet Mes / hwareststorkrantz hänger ute / och stort wä> 
sende gors.Der hos mä men och tilfte/,,at man intet gär sta 
of egit inrädande eller andras (som intet förstä saken') och 
brukar Brunnen/ utan at förf äga sig hos »ägonsörsiän, 
digLäkiare (intet nägonqwacksaliware eller Landtstrykare) 
om och den i sädan ftslbon, wid sädane eller fädane omstän
digheter stulle tiäna dech/walmärkiandrs/at den han rädfrä- 
gar/icke mätte wara intagen as nägot m-erells eller psllion 
för eller emot Brunnen; ty man wäl har erfaret/ ar män- 
aensör sädane orsaker allenast / utan nägre andre giltoge 
stäl/ har afrädt den som fast ingen bättre bovt/ mot sin 
Kranhet har kunnat önsta och hafiva/än den afrädde Brun
nens drickande. Har med til ett flut / önskar jag ben gun- 

stige Läsaren aMöns wälmägv fä troligen / som jag mig 
i detz gunstige bewägrnhet ödmiukt anbefaller-

Iranr-



af ^rcdiatern; och OoAorenL
wälbme Hr. Urban HiärneS lilla Wattuprofware cle 
^nno i6z;. .

Uk Medlertid kunna de som n-illia hafwa nagvt »m-r-l-watn i 
negden ändä inlec wara rävlösa / och icke troo ar ,ag wil göra 
alla andra warntlli»:et för min egen fördel..Koman/jag stal . 

wijsaederett watn/som de andra Törenjka Brunnar fvrlidm skal 
»fwergä> Latec os resa ert lijtet stycke wägS/ allenast wid pastg mi>l/ 
antingen i willicn tilLandz eller ri! Giös/l« doppas jag arj vti läng
den jntet lära bliswaofömögdr med den Källan som finnes i Slem 
Gochn/ ut wid Tclliewnken i Wijksberg/ stm ligger rrmligen wäl 
förhanden och myckitlustigr. Der Lro z. Brunnar/den ena när 
stranden ligger lägc; den andra ert godr stycke voföre/wid en backa/ 
och ändä ey nägor lijter deriftän. W<i wele blifwa wid den midleste/ 
som nyligen ur uplagat och med kaak försedd. Man har mast vpgräf- 
wa en hop med Kiapur/ som genom ens kloka räd / >ag wek icke af 
hivad orsak/blef i stor diit inkastgt/ utantwifwel atdämpaGyr- 
tian/ hwilken ock nu är mast fin koos- ar spränger kommer viur skar» 
xa backen- Källan häller Iern - >om de andra; är tämlig-ubtilig 
och grnomträngrlig/driiwrr u-in-n richtigt/ock sombliga xurx-r-s 
här lustigt. Warner är klart och rent som en Christa!! / förderiwaS 
intet lärceligen i wälrävra Flaskor/ föder inga Grodor eller Matkar. 
ASrriiärmyckitdiup springerupmurstelfwa bornen/ kan drickas
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ktt litet Kamtal emellan
s^cttopsistlus och ^1ilcrcrcne8.

E^HH vär. Medan jag för mig allena 
Z R här wankar mellan Lundens grö- 
LLMHna trä och susande blad/ och har ey 
annat ar förnöpa mitt sinne med/wil jagä- 
ter igenkalla dhe tanckar mig ofta förcrun- 
net / angäenoe den sidwördnat och ringa 
wärde man i desie Lider giörafdeualdra- 
adlaste och baste af warsllge ting Halfan/ 
den man likwist t torna tider fä högt hafwer 
wyrvat och achtat/ atochKeysirre och Ko
nungar ey stamtz läggia handen wid jada- 
ne ting/ sorn til jamme hälfos antenbtbe- 
hällanoe etter ersättiande kunnat lända/der 
man nu twert om den sia wanwyrdar / at 
man ey allenast sig sielfder om det ringaste 
icke wärdar / utan och feer myckit litet 
efter chwem det ar/ som en sin kropp och 
halsa i hander betror.

ktisocreE,. Gud wet hum WäreSweN- 
sta nu are dher til komne / atdhe sä mvcket

Ys
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fremmande örter och meckcinske saker inn i 
landet bringa lata / upbyggia mange och 
kostbare Apotek, antaga hopetals säoane/ 
som sig förlakiareutgifwa/ dhemägewa. 
ra komne ifrän öster eller frän wäfter. Til- 
förende i gamla tyder laser man intet at 
rhe afsadant mycklt wetat/bafwa dock häl
sosamt och langeleswat: Iaafwcn dhe af 
ware Swanske/ sorn ännu mast hälla sig 
rvijd detgamble maneret/ jom Dalekarlar/ 
Finnar/^elsingar rc. be der inret stort we- 
ta hwad msäicijn och meciic3M6nterhaf- 
waat betyda/ dhe samma säger jag/ hör 
man sällan klaga sig om siukdomar; ibland 
Dhem ser man och i gemen mere gamla grä- 
härige män an hos osi här pä orten. Dock 
beweker mig detta alt eo til sä ftorförun- ^ 
Dran / som bet nya maneret dhe nu hafwa 
Päfunnet at curerasig med/ nemligenför 
hwarjehanba siukbomars hemmande/dric- 
ka i sig en hop med tunt och kaltKallewatn/ 
Dhet dheSurbruns watn kalla. Aldrig har ' 
manigamlatijder afsädanthososi hördt: 
fuller hafwa dhe gamle Swanfle druckit 
gätt rent watn at flackia törsten med / och 
ther efter sig ey illa befunnit/ men at dhe' 
hafwa häfwet r sig icke nagra glas/ utan



flere kannor watn til at förstaffa sig hälsan/ 
det läser man ingeftädes. Tacka wil jag 
thetährligego-e Swenste ölet/ det sätter 
saft i benen / wärmer magen / gifwer kraf
ter/ npftijkar mod och blod; Der watnet 
twertemot/ stölier afdet ringa sigwid be
nen och kiöttct har kunnat sattia/ förkyler 
magan / fördelar krafterna / giör blodet 
tum och warnachtigt och modet lika sä- 
Men sij! hwem är det som jagder bärtai 
Lunden seer ga för sig siels/ är det icke 
6rOpUliu8, den de säya sig myckituthläggia 
för sädant wattudrickande / och wara der af 
en stor älstare? Tystjag wil gä sachta efter 
honom/ och see til om jag anten kan höra 
nägot af honom sä oförmarkt om denne sa
ken/ eller och bringa honom pä talet derom.

klyäropb. Ia man förachtaricke allenast 
sielswe hälsan och ser sig litet om/ af hwem 
man sig til des bibehållande betiäna läter/ 
utan man förachtar och sielswe de medel/ 
som Gud och naturen til samma hälsos be
hällande och igenstaffande af näbe täcktz 
förunna; Som mänge otidige illwiliare 
nu wijd denne tiden finnas / som det geme
ne och lättklöpte hälsomedlet Surbrunö- 
watns drickande ey allenast sielswe wan-

)r-



4

wyrda/utan och androm som sädant afnö- 
dcn haftva kunde/afräda/anren för dct ut de 
stelfwe ey första saken/ talandes den mast 
som minstwet/ eller och hafwa der under 
nagot privat inrerell^ dhetgemenl- gär för- 
Uth/ eller och för afwund fful/ eller nägon 
annan lidcrkig orsak. Der dock dcn högste 
Guden/ hwilken ey allena war föda ock up
pehälle ost bestärcr / utan och jadane medel 
til war halsos reparanon samyckit mer af 
faberlig godhet ostdagcligcn förstaffar/som 
haney mindre oerigenoin nu wil stttnamn 
härligitgiöra / an da han här pä jorden i 
synlig mätto gick och allehanda siukdomar 
sielf helade/ der han/ säger jag/j sädant ey 
omsys och utan orjakgiordt / och an ftunde- 
ligengiör. Hafwandcs man at befruchta 
at genom ett sädant löst föracht/ afett sä ä- 
delt halsomedel/ den högste Guden faror- 
sitk at ost otacksamom det samma uhr han
dren ryckia / som han dhet wijd andre til- 
fallen plägar giöra / nar han mennistior- ^ 
nas otacksamhet mände förspörja.

MloLren. War icke det jag sadc/jag ftulle 
fa hora nägotafhonom om Surbrunnar?
Nu mätte jag gä tyst/at jag fär hör a mera. 
H/äro^liKr dock watn det medlet hwar-

--H-Z
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iqenom den högste Guden ofta dhe sine un- 
derliaen hulpet / och sttt namn harlrgrt 
mordt: som da han medelst mattu-muren 
Israeliterne genom röda hafwetforbalp f 
dähanlatwatn springa uhr hardeHale. 
berget deras törst at flackm, som och uhr 
Nsinekinboge för Gtmsö; dahanHofwrdz- 
mannen af Syrien genom twättander 
Jordans Watn rem giorde afdes Spetel- 
sto/desiuke wid Dammen Bethesda frän 
allehanda stukdomar frijade rc. rc. Hwar- 
före stulle och wijnusä mycket mrndre or- 
sak hafwa osi deröfwer atförund^ 
aenom samma medel än tacktes nodtrang-
dom och as stukdomar plagadomblisprm-
aa och hielpa / som wij r mänge trjder hort 
och än höre, huru han an denne dag ge
nom atstittige Halsowatn r Spaa Ack n, 
Tunbridge, Schwalbach rc Allehanda 
siuke nadeligen och underligen helat / jawlj 
kunnom seeutidenHöglarde Herrens l). 
birb.n Hiarnes lilla Book om Medewu 
Surbrunnar tryckt 1630 / ww an
dan, hurusom den gode Guden cy mmdre 
osi an andre fremmande orter / en,adan 
förmän afHalsowatn,de der otrollge Cu 
rergiordt/ r wärtkare Fädernesland for 

Az um/



unt/ och ja medelst ost in t Ni ket aifwit/ 
detwij tilförendewidwidt afläaneOrter/ 
genom sm omkostnad / mödo ZchbeswÄ

m r talet: god dag Hr. 
dag/hwadardeti mum- 

Meläterm^^^l Lunden spasterandes?^ spasterandes?rare later mrg sä höra llstet der af ock ja.
tj^clropk. Det är intet stortiaa härför 

mtg/,aa aär K ock, ./°7mla/jaggär sä ochätvene^LL- 
karmetförmtgstetf, Jag gärochänM

SNSLNLL''»'
?Lsä wal jom wl, ? Och man tro de ey 
som^nu?^^^ haft samme warckan

.^^^opli.Iag ffulle wal intetgarna ut- 
lata Mtg t tahl med min Herre har om / m- 
m wälwetandes afhwad mening han kan 
wara/ dock wil han utan pa6on och af ett 
redellglt gemöte höra mine tanckar/ sa wil 
iag honom dem upläta: Och hafwa Mer

Sur-



^ L 

ännuiRijktwar/haMtt sadamKall^

SL^LSSZ
pen kunde hafwa/^^^.^/oamudenel-

^N1 t^älso brunnars hielp/hafwa de

i at d° i'Vct K Sk°gs-Bul-ar och
L7m?"k.' WL?°t Ld «
kas namn de Brunnen valagt lMva och

L^SNÄSZZSSSSSSLL

- --
---
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war. Men ehuru deHe Halso - Brunnär 
bekanta/sä hafwa be dock icke 

^ be o§nu are; Ty sör- at de af den ratte ktiäoso^wn 
som dem aldeles obekant war/ en knnime
bafw/rgwrbt nagou äcäuÄion, sa 

^ beras galne reisswn dem ia

qÄrrNMnstägan han beha-

omSwcriges handlingar haftva /en im! 
Abt ^nnerligit der om bcratta/sardeles me,

LSS:SL"L«L

sZ§ss-,?s;L^ "c?en vidare utläta.
ae huru kornmer da det til
neM°^ str lldmmekm-
uphofwtt" ^ ^ ^ '"mm, är kt, sädanc

sid-



sidfte v. HlämesirIÄ^t kallat lilla wat- 
tuprofwaren/ der alt sädant / ester hans 
artige maner korteligen och grundeligcn 
beswaras. Ty jom wij för deras upfinnan- 
de/ förnämligast aga den högsta Gudi lof 
och tack hembara/fa hafwom wij ey ringa 
orfak at berömma famme Höglärde Herr 
v. Hiärnes idkefamme flijt och ojparde 
möda/fom han i detta malettil Fädcrnes- 
Lanbetz basta welat anwanda / som ben 
Der förste grnnbetil de Swänfle Surbrun
nars sä upfinnande som stärfladande och 
proberäde med hand och mun lagt hafwer.

^ Msocren. Jag har hördt at han i Öster
götland i Ny Sochn wid Mcdwij icke alle
nast upfunnit en Surbrun/ utan medelst 
samme watns brukande/ nagre Ähr bort 
ät store Curer giort Har och hörtsayas/ 
bet han i sin siost utgängne ir-3Ä3t, som 
rätt nu namdes / fram för andre Sur
brunnar/ som man nu i hwar wrä wect 

' tala om/ berömt en nagremijlhär iftan 
Staden sober utbelägen; har min Herre 
ey nagot hördt om samma Brunn/eller 
har han kanste der sielf wam? Han stal 
llggia tämmeliq wä! tll och hälla ogement 
gode prof/ som mig är berättat.
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L^äropb.Han kommer mig rätt just för 
ut med sitt tahl / jag hade nu äfwcn ärnat 
tala om sammaBrunn/dä jag tänkte säya/ 
huru merbem:te Hr.l). Hiärne och mycket 
meddelat til denne Bruns upfinnande och 
brukande Han är belägen z. mijl här ifrän 
Staden uti Salem sochn/ pä then Ädle 
och Wälborne Herr Lommissarien i Nijk- 
sens Ständers Lanco Hr. Anders Eren- 
ftltz gärd/Wijksberg benämd; ligger myc
ket lustigt och wäl til / hafwandcs a den ene 
sidan en wacker äng med mange store Eke
trän beprydd / ä den andre sidan ett högt 
Berg med en artig Lund der under / med 
allehanda ätftillige flagz Trän besatt In
tet langt dcrifrän ligger den store Siön 
Mälaren som en stor wijk alt in til Gärden 
kastar. Och Mes samme Brunn for dem / 
som här ä Orten boo och af sädane hafwa 
nödigt sig at betiäna/ sä mycket lägeligare 
liggia/ som man til densamme / alt häri
frän Stockholms Bryggan / alt in til' 
Bryggan ther wid gärden med bäät kan 
komma / hwilket för dem siukom mycket lä- 
geligtt och beqwämt är / som ey altid äre 
sä ällponeraäc, at the til Landz resa kun
na: Ty förutan det/ at med mästedels siuk-



domar en matthet och ömhet i Kroppen 
föllier/ bwilka intet tilläta den stakningen 
som ster / närman tilLandzresamäfte/sä 
are och mänge stukdomar sä fatte/ at ge
nom en sädan Landresa mänge materier/ 
somhärockderiLifwettilförendelägoför- 
stoppade och lijka som fördälde / dä löös 
stakade / och til Blodet och med det til at- 
sttttige af de förnämste inwärtes delarne 
hopetals dresne/ giöra i Blodet / Hiertat / 
Lefren/ Miältenrc. en sädan förändring/ 
at mangom/ dä han hälsan söker/ tillika 
med hälsan Lifwet stäckes.

Asocren. Ja jag tror wäl at denne 
Hälsobrunn ligger mycket lustigt och wäl 
til/ for de resande stuke?menärdoch i sam
me mening om honom som om andre sa 
kallade Surbrunnar/ at watn är watn j 
och fast ätz det hari stg nägre mineralier, 
som man menar/ sä är der as sä liten pro
portion emot watnet/atnär jaghardruc. 
kit i mig nägra kannor med watn/ sä wet 
jag intet om jag sär nägre granmineralier 
ttlLifs; och mästesäför detlillasom hiel- 
pa stal/ dricka i mig en stor hoop med sä- 
Vant/ som mig mera stada kan / än det 
andra hielpa.Wore icke sä godt gä fta och
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taga pä^-porelcer-, sa mycket som tiäna kan 
afsamlna mineralier,som en sadanBrunn
sages hälla (som til Exempel IarmviÄril
eller annat sädant - ech blanda det i ett sted- 
biad gement eller annatöettilert watn som 
med mm kailion kunde öfwerens koma/sä 
hade jag intet behof/ atbeswäraminma- 
ga/och förkyla mitt blod med en hoop kalt 
watn/ för nägra granmineralier stull/ som 
derikanfle kunna wara/ kanste intet.

l^vciropb. Jag ma bekänna at nij öser 
pä mig nu en sädan hoop ObMioner, at 
om jag rätteligen och utförligen stulle swa- 
ra der til/ sä behöfdes widt längre tijd än 
wij nu haftva Dock medan desje äre säda- 
ne somgemenligen och mestebelsmotSur- 
brunnars brukande pläga förställas / sä 
mäste jag med nägre ord der til swara. 
Hwarförc angäende det at murderre rätt 
nu sade/atwarn är watn/ wilmmdes der 
med säya/ at det ena watnct är som det 
andra / och i fölie deras detta intet ätstildt 
frän annat Brunn-och Kallewatn / sä wil 
jag intet stort swara til det förre / utan wi- 
sa honom til kiöket och kockar hwareft han 
wäl stal höra/ om alle watn för dem äre li
ka til at koka all maar uti / som ärter/ fist rc.
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Som och til Bryggiare / hwilka honom 
skola wija hwad ärstildnat emellan watn 
och watn ar til deras arbetes bättre eller 
senare fortsättiande / förutan det at hwar 
och en kan til smak / luft/ klarhet/ sötma/ 
salthet/rc. dageligen finna utiwatnenät- 
stilnab/williandes jag nu ey heller namna 
den förändring som är emellan Brunne- 
Källe-SiöÄMre och Hafswatn efter sä- 
dant mchr an allmänt kunnogt är- Dock 
förän jag til det andra kommer / at wifia 
bet vetta Wijksbergswatnet nagot mere 
och härligare i fig hafwcr än gement Källe- 
och Brunswatn / fij! sta stal jag först li!ka 
som gee Ehr efter/at det är intet annat än 
gätt / klart/ och rent Källewam / men där 
hos fräga/ om han da menar / at sadant 
gätt och rent watn / ey stulle och fii i män- 
ge tiltallcn af krankhetcr tiänligt och nyt
tigt wara?

ivlisocren Pä det sättet hade jag intet be- 
hofattagamigdetbeswäretpä/och resa ja 
längtöfwerÄn efter watn/som man plä
gar säya/ Stockholm är fult med gätt och 
wälsmakande Brunswatn/och woreja en 
fäfäng och tokot möda och omkostnad/ at 
resa längt bort efter bet jag hemma i min 
^ärdkan hafwa-
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I^xäropb. Min Herre wil sä gärna flin
ka med sitt tahl / det war intet mrn frägan 
om icke i Stockholm och annorstädes are 
godewatnnog/ det jag säwäl somen am 
nan wet / utan jag frägade om srdane 
watn och icke stulle i mänga krankhcter 
som en Medecin tiäna.

Vlisocrenes. Ja jag tror/när en ligger 
sink af öhl och Wijnos/ och har inwärtcs 
en brännande heta och tärrmunn och läp
par/ da torde det kanstie tiena / til at flecka 
den hetan och lasta munnen / men eliest kan 
jag intet see/ hwar til det i jadant mahl 
skulle tiäna.

Idettamälnijrättnusade/ 
lärcr det kanftc mindre tiäna/ i det det hal
ler qwar i kroppen de cfterlcfwor/ som af 
Hhlet och Wijnet i blodet lemnadc/ denne 
fernient3tlon och hetan förorsakade/ samt 
och tilstoppar de wattugänger i munnen/ 
hwarigenom den wätflan borde tilflyta / 
som munnen och tungan allid läster och 
frän törsten lenar. Men efter minHerre in
tet wil weta at bara rena watnet ofta gan- 
gor kan til gätt läkiomedcl brukas/ sä wil 
jag til sädant alenast framdraga nägrö 
Exempel och bcwijs. Iwetenwaldet m-

loLre-^
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soLrene, at om i wär krops huushalning 
ftat wäl Lil ga/ sa bör sä wal blodet som al
le andre wctstor hafwa en tiänlig luvn- 
Ute och tunnhet/ at de igenom de sma och n- 
ne ädrar/ som ofta mindre äre än det mm-
fte har / kunna desi friare pasiera och sort 
komma.Nu kan det osta handa / at igenom 
allehanda orsaker ochtilfätten/ blodet och 
samma wätstor are blefne tiocke och gros- 
we/ som af härd gros och suurmat / utet 
eller tiokt dricka mycket stittesittiande/pur- 
gcrande/ äterlatande/ näsblod/durklopp rc. 
Och da frägar jag om i jadant til satte gatt 
och rent Kättewatn/ med matt brukarey 
stulle wara en god och tiänlig i^eäecm. 
Sedan dernägon) Som hoos osi nastan 
ingen ar som det icke har) hade en hop stwr- 
biugz salt i kroppen och blodet samlat/man 
nägon ting stulle bättre kunna samma salt 
smälta och i sig supa/ och sedan med stg ge
nom l-lrinen och andra wägar utföra an 
sädantwatn? I stadige och flygande grch- 
ter/ i Podagra / tärr och hufwudwarck/ 
och fleresadane Passioner/ som af ett sta
digt och härt salt härröra / som sig anten 
här ock där i lederna / etter hinnorna och se- 
nornasätter/och dem sticker och til warck re-
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tar/lärer g ätt Kallewatn ey wara det sam- 
fte medel/ ttl at sädant salt sinalta och isrän 
den siuke lemmen och frän blodet och utur ^ 
kroppen föra. Hwad wil jag sapa om en 
swär hosta som af en salt flusi til luftrören 
och lungorne siytande esomoftast sitt uphof 
haswer stulle icke detta medlet dar och tia- 
11a? Jo/ förfarenheten giswer det med hos 
dem / som ofta en swär hosta / den med an
dre medel cy kunnat dampas / medelst en 
eller flere rent watns drickar dem de om af
tonen/ dädcgätt til sangz/ indruckit/haf- 
wa hemmat och stillat. Jag wil har intet 
namna om trängt bröst och swär ande- 
dracht/colica och bukref / om niur- och blä- 
sestcn och mänge andre otålige ?3ilioner, 
som alenaft af gatt och rent watns ratta 
och tijdigc brnk/ god ltjsa och motständ ftm- 
nit/ty det stulle gä alt förlängt ut frän min 
föresatte korthet: warandes det mig nog/ 
at jag Ehr MiN gode kliiocrenes, wijst/det 
och rena watnel t mänga bracklighcter kan 
tianatilHalsomcdel.

iciiLocron. Jag mäste gee med / at sä 
lärerwara/ men kare/ efterEbr läfwen/ 
wisen det / at Wijksbergz-brunswatn/ har 
nägot »nere och nägon käftbarare lvleäi- 
cin med sig an annat gement watn.
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llpäl-oub. Jag wille önsta atmin Herre 
hade der siclf wartt och watnet sielf bestä
dat smakat och luftat/sä stullc han allenast 
af defie prof/ utannägonwrdareunoersök- 
nmg / i fin famwcte blifwit öfwertygat at 
detta bejaka: men som jag förmarker det 
intet wara stedt/ wtl jagkorteligen gifwa 
honom berom en liten underrättelse-Letta 
watn har til anseende fast annan klarhet 
och sten än gement Källcwatn/ i det at det 
blänker af ett silfwersten / som til en artig 
och ktarwijtachtighet inciiner?.i-, när man 
det t ett klart glas anstädar/ da och ur sam
ma glaset upspringa och hoppa en hop kla- 
re och subtile trinde droppar / dem de ge
ment a s.3tiu 8plritu8 kalla / cy annorledes 
än der i aode och starke wijn ste plägar; flär 
man watnet uhr glaset / finner man det nä
stan alt öfwcr meden subtil änga och lika 
som hinna öfwerdragtt hwilken anga eller 
hinna / pä det en ickcstal troo at bon härrö
rer af ens anda dä handricker/ellerdedun- 
ftcr afhandcn/ som glaset häller/ utgä/kan 
man straxt giutaut watnet nhr glaset/ dä 
;nan ändä stal finna det af samma hinna 
öfwerdragas Äfwcn nppä watnetifielf- 
wa Källan och hela loppet utföre flyter en 

B blä-
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Lläachtig hinna med allehanda fargor ar
tigt bemängt hwjlken winteroch sommar 
alt jämt der sinnes.Smakar en det/ sä fin
nes/ om icke ens tunga och mun allaredo af 
n ägon främmande smak är intagen/ at det 
lent och sachta sammandrager tungan och 
gomen/ med en liten feet sötma/beblandat 
med en leen salchet/ som dock stundom är 
tilftades / stundom bärta. Och der en tun
gan/ medan watnet än är i munnen / mot 
gomen rörer och gnuggar/tyckes hon wara 
lijkasom litetfträfweroch ojamner Kom
mer en til at luchta in wid sielfwa Kall- 
språnget/ särdeles om det far sta nagon tid 
täkt/stal en finna der en tämmelig stark och 
genomträngiande swafwellukt. Nu min 
lvrilo^renes, saft än deste egcnstaper och 
wikkorworogiltogenog til atintalaEhrat 
detta Källewatnet har fast annan kraft och 
rvärkan med sig än andre gemene / sa stal 
han likwäl fä höra fast flere/som honom al- 
deles ftola öfwertyga bättre fram / när jag ^ 
komer til at bewisa/det detta watnet ärett 
rätt och ofelbart Hälso-eller Surbruns- 
wa n som de kalla. Nu mäste jag först/ för 
än jag glömmer/ swara Ebr til de andre 
objeökionerI förmlitenftundfcdan före- 
brachten mig. Der-
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Derföre hwad det widkommer/ somJ 
sadcn/ att Surbrunnar i gemen fast liten 
ymnoghet ar af det / som de mast are frän- 
ftrlde frän andre gemene Källor med/ och 
hasiva sin mastc kraft af/ nembl. minera- ^ 
iier, som de kallas/ eller stidane ring som 
under sch utijordcnare/ hwilke icke lata 
nred nägon hammar ftreckia och smida sig: 
Sämä jag futter bekänna/ at det intet ar 
utan/ atickesti wali andra Halso-Källor/ 
somdcsieWijksbcrgiste ey mycket ar i pro- 
porrlon tilwatnet/ afsaoaue mineralier, 
som wlj genom menstlig konst kunna frän 
watuet stisia; men at der icke ar en stor ym- 
noghct nog/ jcmlijk til at swara mot de 
effeÄer, som afSurbrunnar/gode menar 
jag och ratte) förorsakas/af sadane mins- 
raster som w j ey sti lätt kunna instängia 
och med ögonen skäda/ som de kalla^piriws
minerales Le metallicos, dcmwlj och bö-
rom maste delen af warkandet tilffriswa/

- det wil jag Ehr Mioersnes, intet eftergif- 
wa; Ty det följer intet mera: jag kan intet 
genom prXeipiterande/ evaporerande äe- 
ttilleraude / och hwad mere maner man 

- brukar at proderaHalsowatn med/ sinna 
ochsee nagre minerat och mecaUiste 8piri- 

B 2 tU8
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tus i watnet / derföre ar de der intet; an 
somenwillesäya/ jag seer och känner ingen 
eld i luften derföre är der ingen ty wäder- / 
spelet wisar klar förfarcnhet/i det der ingen 
eld wore i luften / sa flnlle du aldrig kunna 
fläeld uhr flintan/ eller gnugga dm uhr 
traan / ev Heller stulle näDn spanmäl hö- 
lador/dyngiehopar 8. K. rc. taga pä at brin
na af flg flelf Äfwen sä följer intet dcrntaf 
atwij än intet hafwa hittat pänägot in- 

sä tätt/ härt och fast / at det kan 
hälla 8pirjw8 mmel-3 Ie8 som i watnet äre/ 
inna / ock trycka dem sä härt ihop / at de 
blij sä stort ett ting / at det med wära ögon 
kan ftönias / derföre äre de der intet; der ar 
nog at wij sce det/ när wij sädane Sur- 
brunswatn af I!e^. saft wij med all 
flijt och med det bästa klister som nänfln är 
päfunnct/ klistra igen de glas och instru- 
n^mer wij der til bruka / sä finna wij dock 
at när wij blanda ihop det som öfwergän- 
gitär/ och detsomqwarär/ och det ä nyo - 
mäta och wäga/ är en god del afgängen 
bäde til wichten ock mälet; och käre/hwad 
war det annat än 8pirim8 eller sä fljne och 
lubrile ting / at de intet en g äng kunde häl
las innom ja wäl förwarade glas? Deflu-

tan
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tanwisarochsielfweförfarenhetcn det/ at 
de i watnet are/och ymnigft nog anda; Dy

. förutan det at man kan see huru de huppa i 
glaset/ nar det kommer fränKalian/sä kiär» 
na mänge huru de ftraxt anten sökta hier- 
nan ochhufwudet/nar watnet ar druckit/ 
sä at mänga (och det mäst alla t förstone 
wid Wijksberg) blifwa yre i huftvudet / el
ler och drtfwa hos andra ftraxt genom ttl 
Grinen och andre utganger mehre Föru
tan det at man kan aftaga af de mänge 
ftukdomar/ särdeles af obitruLioner här
rörande / at det mätte wara lubrile 8pin- 
tueule saker som sadane borttaga Hwarfö- 
re tyckes den wara utom alt sunt förnuft 
sätter/ som wtlletil sädant neka/ som sä 
mänge ögonstenltge forfarenheter stadfä
sta/ fast han det ey kan see och kännatty huru 
fäsängtdet ar at r-aisonera frän wär kentzel 
och svyn til sitanetmg/weet hwar och en 
som allenast hafwer koxat in i kbilolo-

^ pborum 8cbo>3.
Dock lijkwäl min gode^iiocr6n68,pä 

det jag icke alt förtwert ffal bryta af Ehr 
^pecieuse obiL-Äion: Kom an jag ftalgif- 
wa efteråt det ar mycket litet afmmerslier 
i watnet (fast an jag annat reda bcwijft) 

B z och



och kan det fuller aldelesgee efter i anseen
de til det salt/ viÄnol, swaftvel och mehre 
sädantfom man kan hafwa der uhr: Sä - 
tvill jag äter igen ftäga/ om det i de opera
tioner och werkande som pä wär kropp af 
meäicarnemer ffee / aldeles ar nödigt at 
man just en sä stoorymnogheet flalbruka 
til at ehuru den äftundade werckan? Sij r 
stulle det sä wara/hwarföregiftver man dä 
icke hela qwintin opium in/när en wil haf
wa en til sömn/ och icke i. r. z. eller högst 4- 
gra:, allenast? hwarföre brukar man dä 
icke hela l00d LIaterium,Oum. AUtt. R.estn. 
^alapp. kc.nar man en wil pur^era, och 
hwad wil jag fäya mehre? hwar och en som 
nägot lijtet haar erfarit i Läkiarekonsten/ 
wet det/at t allameäicamencerLbrukan
de ey mindre böri achttagasauantit38vir- 
tuti8 (som dhe täya) än quamit88 mo!i8, det 
är/man bör ey med mindre ähäga see efter 
ett meäicamenrr kraft och werckande/ än 
des myckenhet. Hwilket omjäär/somdet ' 
wisterligen är/ huru kan I dä / >sitocrene8, 
hälla pä och begiära det i Helffobrunnar 
just stalwarasä ftoor myckenhet afmine- 
raster, är icke nog och fast bättre/at de i liten 
proxortiö hafwa dktz ftörpe kraft och werkä?
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Än widare at fortfara moot Ehr obie- 
Qion,sägör Nij ettfalsttflutdcraf/efter det 
är liten proportion af mineralier moot 
watnet, derföre kan vetta mehr skada an 
mineralierne hielpa. 2^3 har tilsörendL 
korteligen wijst/ at I utan grund menen 
det wara en liten proportion afmmeran- 
erne moot watnet/warandes den stor nog 
til at fulföra den aftundade operation och 
werckande / desiuthan har iag och lätttE- 
der förstä / huru som reena watnet r ratt 
mätt och tijd brukat sä litet kan stada en6 
Kropp/at det fast snarare i mänga ttlfal- 
len kanhielpa at helgan förfodra Kan nu 
bara watnet det göra af sig sielft/ hum 
mycken mehra ftal det Mant gora/dadet 
päökes i sitt werckande och hrelpes afskone 
och härliae mineralier? Och wil Nsi den 
myckenhet beftrijda af wawet indnckes / 
sämäften I äthftittiaemeUanentmgsom 
i myckenhet intages och bliswer qwar r 
Kroppen/ och en ting som allenast r hastig
het qär genom kroppen/desiuthan besinna 
at/detinteti hastighet alt pä en gäng m- 
supes/ utan sä smäningom dag frän dag
päokas. Och ärwatnetattenasi stadell-
git för desi myckenhet da/ nar dettages r
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siwan ymnoghet/fom intet ar proporrione- 
r36 efter hwars och ens natur/ förmäqo 
och wana/ afwen som och den baste mat och 
dryck/och att i^e6icin i fadant fattar högt 

I stigen at magen och bio- 
det berassorkyses/ar lika ogrundat/ty först 
och främst gifwcr förfahrenheten annat 
lUtd/l sa matto/ at och mängen deraf som 
wrd Wlikzberg ofta ar handt)somafatte- 
yanda katta och fega watstor och af dem 
förorsakade obstruöttoner och swaga ler- 
menkstioner har warit kulen och frusen / 
är fedan / nar fadane orsaker til köld are af 
Surbruns watnet bortagnc/blefwen war- 
mare och friskare. Sedan och de§man 
temperera de inblandade mineralier sä 
watnetz köld/ atden intet kan göra blodet 
och Kropsenswarmanagon städa/om icke 
hos den/hos hwtlkcn blodetz kokande i hier- 
tat och ädrarne/famt de inwertes lem- 
marne aldelcs arebortstämde/hwilkendä 
heller ma lata blij Surbruns drickande/ 
medan det honom alsintet larer gagna.

Och at Nij wil mena/ det man kunde ta- 
ga samma mineralier, som en Surbrun 
formenes hälla af ^pocheker, och blanda 
dem ihop med nägot tienligit öettilerat

watn/
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watn til samma werckansehrnäende/der 
utt fehlcn I mycket högt: Tv förutan bet/ 
at bet kunna wara t watnct sadane mine
ralier blandade/ som wlj aldrig wcte namn 
pä/ myckit mindre första/ twab för natur 
de hafwa (som har efteråt stal wisas) och 
alt derföre pä intet ^pochek kunna fin
nas/ sä är defiutan deras proportion til 
hwar annan och til watnet samt bland
ning sins emellan / sa okuumg och osäker 
för ofi/ sombet ärat wctta hurubetncbre 
i jorbennes buuk tilstar/ derisrän de kom
ma och härflyta.

kiisocren. Jag är uti alt detta tilfredz/ 
men käreH^äroptuie, efter wij äre komne 
t denne äjscurfen, wisen migbäsom Iläf- 
wade/ at detta Wijkzbergzchrunswam är 
ett rätt och fulkommeligtt Eur-ochHeiso- 
watn/ och genom hwad medel man sädant 
weta och erhalla kan.

^yäropb. Til at rätteligen känna och 
wijsa hwad ett rätt och futtkommeligtt 
Surbrunswatnär/och berätta medel der 
til behöfwes och tiena/ der hörer mehr til 
än ett paar stoor/ som man plägar säya. 
Ock wetjag intet om vägen bet än fulkom- 
meligen giordt: Bet haftver fuller den



höal Herren v. Hiärne i sin sidstemsÄst 
kallat lille Wattuprofwaren/ fast bättre 
och wdcligare an nägon för honom wid 
handen qifwit de kännetckn och prof/ 
medelst hwilka man fädant ehrnä kunde/ 
och förwäntar man an fulkomligare afho-
nomutisin MhlafwadeftörreiraÄac, den
jaa haft den ähran at reda fee en god be
gynnelse af. Men som merbemrte H. o. 
Hiärne i förenembde lille Wattuprofwa
ren ?. 41. fager sig wittia halla baak om 
berget med ratte profwen/til desi han fär 
see / hwad de som alt annat mycket bättre - 
weta/willia iliuftt gifwa: Sä wil intet 
jag helre Mtocrenes, komma har fram 
med nägon ny sielfklokhet/ utanwitt wara 
fi>rnöqd med det beröm och witnesbörd 
som samme Hr. v. Hiärne hafwergiftvit 
om denne Wijkzbergz-brunnen i sidftnem- 
de P.89 hwarefthanordenteligen 
wijsar/ at den hafwer uti sig alla de egen
skaper och prof/ som han tilförende p. 12. . 
och följande / af gode miners!, och Helsio- 
brunar äftar och fordrar/neml.han hafwer 

i. Stoor myckenhet af8pirimeu6fte dun- 
ster/ som han dem kallar / hwilket sä wäl 
kan öaonstenligen ftönjas af deras hup-
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pande iglajet/ samt updrifwande i näsan 
nar en der pä luchtar/ som afdcras werc- 

7 kande/i oetwatnetärtämmeltgsubkilcoch 
genomträngeligit/ som han det l L. säger/ 
och jagtilförende p. i6 och -8 wijst hafwer.

2.Ärwatnctqwickt/ftistt/klart ochreent 
som en Christatt af ett filfwerglänsanbe 
fleen/som jag tttföranvc p. 15 sagt.

z. Förderftvas intet watnet lätt i wäl- 
täpta flaftor utan kan sta ett helt ähr och 
längre med lika klart ochreent/och nar det 
da uplätesgifwerdet ingen elak ftanckoch 

' lucht iftän sig.
Kunna der uti inga grodor etter mat

kar trifwas/ ja sa atman ingasädanestal 
finna hela rännilen utföre/ som dock täm- 
meligen läng är/ förän han sig utr nästlig- 
gianbewijkenaf Mälaren utläter.

5. Tillåter intet Brunnen nägot ound- 
wikeligit wildwatn: ty fast an nägre ittwil- 
liare (gui iroäum in 8cirpo avXrunt. sökia 

- orsak der ingen är) hafwa welat der utaf 
förachta Brunnen / at dar ligger ett dijke 
icke längt ifrän honomi sa kunna de bock der 
med intet beftä/ medan samme oijke hela 

' sommaren och den tiden iomBrunnen bru
kas/ är aldeles uthtorckat och förer icke en

dräp-



dräppa watn / som de wäl weta / som sig af 
Brunnen bctiant hafwa / och dcsiutan häl
ler Brunnen sitt jämna och oföränderliga . 
matt och lapp alt framgent/ det ma regna 
eller intet/ hwilket intet stulle fte/ der nägot 
främmande watn der til komme.

6. Ädrcn är mycket diup och springer upp 
utur sielfwa botn: hwilket wal kan sees der 
af/ at förän WälborncHerrLommillr. 
rienEhrenfelt/lätgräfwa henne diupare/ 
gick hon wäl 6 ä 7. alnar högre an hon nu 
g är / och än kan man iden ena ädren sticka 
neer en kiepp ä 4 eller mere alnars längd/ s 
för än man rakar motnägon botn.

7. När walnet sär ftä wäl tapt/ kan det 
sta som sagt är / hela Ähret utan at sättia 
nägot grummel til botn / ja fast än det sto
de oräpt / sätter det ändä intet annat an li
tet lubri! ockra wid sidan afglasbotn/hwil- 
ket intet är til förundrandes när alle 8piri-

are bortflugne/ som samrne ockra tilfö- 
rende mi en jämn sammanblandning och 7 
rörelse höllo/och luften sir medelst med sitt 
prXcipiterande salt fär inträngia sig i wat- 
net ochdetprXcipneia ty delta stcr ocksai 
de bäste och berömdaste mineral- Brunnar 
som ben store EngeW kKHolopKuL Boyle

uti
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uti sin lilla i'r3Ä3r om Surbrunnar p 7 
bet sammawitnar om Spawatnet/ at det 

. ester ett längt stillastående satte til bom en 
tammelig hoop af en jordist M3^r!3,hwil- 
kenwar myckitlijktil en gälachtig oclu-3: 
bock sätter denne ofta namde oonru i sa li
ten ymnogbet sigiWijksbergzwatnct/ at 
hon intet ar ward at t acht tagas 

8- Språnget kommer uhr skarpa backen 
som v. Hiärne säger-, tp fast an det under 

: , watnet nu kännes nägot miukt/ sedan som 
ädren bles innestängd aftwänne Ekctun- 

: nor pä hwar andre stäende/ hwar igenom 
den subtile ockr3 som watnet med sig förer 
upp utur jorden/ far tilfälle mer och mer at 
sattiasig: sä kan man dock/ nar man wil 
stöta ner r sielfwa ädren/ sinna huru en 
härd botn stöter mot.

9 Watnet kan i en ganska stor myckenhet 
drickas för än det beswärar magen / som 
somlige förlcdne sommars / kunde dncka til 

? 2. L z. Kannor/ utan at sinna det ringaste 
beswar. Och i fall en eller annan som kunde 
haswa en swag och af seeg stein beswärat 
maga/eller wore owan / ey skulle strax kun- 

' na dricka deraf sä mycket/sä mä han det til- 
strifwa sin maga och icke watnet / kunnan

des



des man inl et i sädane fatt utaf en eller an- r 
nan händelse / flata mot det som mast och 
gemeullgen fler.

lO.Salcflön är ttitet närmare til watnet ^ 
pä den ene sidan an här wid Stockholm/ 
wld pasioch - mijl / och pä den andra si
dan mot Tettie mchr än tre fierndels mijl/ 
om ändä den smala Canalcn somärtäm- 
mclig läng och uhr saltsiön löper til Tättie 
pä andra sidan / i detta mal är wärd at be- 
trachtas. Ty hwar och en sem der warct / 
ftal siclf weta at betyga/hnrn frist och sund 
lust der är/sa at jag twiflar/om den nagon- 
städes i Swerlge sta! bättre sinnas.

i l.Detta watnet är neder i jordenes buuk 
beblandat med ftöne och härlige minLrL- 
Uer: som äre (om man i detta mal stal ut- , 
läta sig sa wida at säya nagot wtft) icke al
lenast Järn (hwilkct v. Hiärne allenast 
nämner/ efter han i det rummet / intet fä 
utförligen handlar om denne Brunnens 
halt) och Iärn-viAril, utan och ett subtilt - 
och genom trängcligit Swafwel/ som sä 
wäl kännes altiv när en wil lufta der pä / - 
jom järdeles när en östr utBrunnen/dä det 
kommer sä starkt osandes / at en nästan be- 
höfwer dra sig der sran at hämta srist luft

och



. och anda. Och wiser sig detta swafwel ey 
mindre af sin wärkan/ i det/ det bröstet hos 
mange trängbröftade dch antäpte lättat/ 
somförfarenheten betutwijsat; til at för- 
tijga / huru be badande samme swaswel 
nogsamt funnit sä wäl i luchten och ängen 
somisielfwawerckandethaft/ at lena al
lehanda flags wärcker / wiliiandes jagey 
halre namna den fete sötma som Sur- 
brunswatnet ofta lemnar pä tungan hos 
de drickande/hwilkcn och af ett lent och milt 
swafwel harrörer.Omintet har ar en liten 
portion af Mun uti/stände dem til at dö
ma/som smaka och eljest ranfaka de gräach- 
tige äterlefwor af der afkokabe och öfwer 
äettiierLcle watntt/ dem jag och til detgc- 

^ mene bästas nytta wii bedia/ atom be haf- 
wa nägre bättre prof til a t wisa Muns 
närwarande i minernl watnen/ de dä in
tet willewara lä misigunstige mot det ge
mene bästa/ atat de dem förtiga. At icke 
detta watnet och sä har uti sig commu-
ne eller gement falt / dock stundom mer / 
stundom mindre/ wtl jag intet neka/ efter 
man det ibland genom smaken kan aftaga; 
Hwarföre jag och det häller sä mycket bät
tre och genomträngeligare i somlige tilfäl-

len
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^ V len och pasioner, som til at drifwa Ol-in, 
ransa niurarne och bläjan / beyta sönder 
lande och bläsesten / förhindra tnwartes ^ 
och utwartes förrotneise rc. Och har jag 
lnft at sec den/ som stal bewtjsa mig/at icke 
i allewatn/ vc ma wara söre/Sure-brun- 
eller Kallewam rc. Ar en de! af detta sal-' 
tet/ fastan hos somligc mer somlige min
dre ; som förenamdc Lov e bctwisersä wal 
om Spawatner som Istigton och Tun- 
bridge watn t och flere sadane g.8o öc 

i^Watnct häller inga obugelige och oor. 
rocrviste minsrälisr, som förutan andre s 
wanlige prof/wal kan stöniasaf sielfwa 
förfarenhcten/ i det / det nu nägrc ähr bort 
ät/ ar drucket/ utan at förorsaka den ringa
ste sädan warkan / som sadane mineralier 
pläga ästad komma.

i;. Ochsom förfarcnhcten af ett mins- / 
ralwatnsgodc eller onde wcrckande/ som 
pä mänge ätstillige kroppar och i hwarie- 
handa sinkdomar iamt oontinuvrZi-, ar ett 
ib and be bäste och säkraste prof/som man 
nägonstn an har funnit och brukat til at gö-' 
ra stgförwitzac om ett Hälsowatns ratte 
hällande och bygder: sii har ma^i derta 
mälet/eyringa prof och crfahrcnhct afoe
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gode och lycklige curer som detta watnct giordt / sä 
lonl Anno i68 z dä Hr. o. A. G. ll?r3NTus stg her 
wrb lat bruka söm Anno -684 närHr. O. Bromcll 
k-3Ue,tterne bersammastädes upwachtade/ och sid stio 
ne -687 dä en annan god wän hadedcn ähranat 
beriäntt dem / soin sig der til watnetz brukande infun- 
no: Ty alle desie särstilte ähren aro genom Gudr 
wäisignelse/ mänga der förhulpne ftan allehanda 
swara y^/ioner, son, tilendcl^liloci-enes, ä annat 
ställe är wijst/ och stal kanste en annan gangmere 
och rydcligare wijsas. Och har inan sä myckit större 
orjak at detta watnetz goda werckande derönuna/ som 
dec i yroporrion flere i deras kranckhtter hus ell aa 
mängen annan högt utropat ochaf-oootalsP.r- 
so-ier besöckter Hclsobrun / emedan fast snarare och 
lättare lookst/emei-kunna hulpne blifwa/dersom 
1000 are at wellia af/ än der allenast - oo are; ty 
här maste alla närwarande bliftva hulpne/ der nion
de delen allenast.

14. Om det och stal gälla nägot til en god Helso- 
bruns probcrande/at han esomosstast/ utan nägon 
uppenbar orsak sin fmaak ombyrer/ sämäke witna/ 
som sig as denne B unnen betient/ om icke han ock 
ätstlllige gänger smaken förändrat / warandes nu 
sötare/ nu saltare nu lenare nu starpare rc. Under 
stundom kännes och den fet,nan der hos finnes pä 
lungan ymnogare/ under stundom mindre / äswen 
som den ibland sig mere wid glasen sätter/ibland mim 

. dre. Och förändrar han ey allenast smaken esomof
tast uran och lucbten och siclfwa werckan/ som man 
^ mimare fann/at samme person dric-

C kan-



kändes samme myckenhet afwarnet/ likawijst ene da
gen mere taxerades an den andre/uran ar man kun- ' 

DIA > de nagon annan orsak finna / som rit denne förän
dring stulle wara uphcfwet. r-

- x. Hwart ut Källädrana i fitt uplöpande si)fta/ 
kan man intet sä egcnrclhcn fluta / efter de i en rund

! form löpa ända upät/ och således til alla 4 werldenes 
sä kallade / andar weta. Frän bergfotens lutande/ 
som Källan löper uhr/kan man inree/som mig oför- 
gripeligen tyckes / i detta mälet döma til Källans 
spräng / efter man inret wet om hon en gäng kommer 
undan Berget/och icke snarare ända upp utur jorden- 
ms diup; och i fall hon utur berget skulle bafwasitt" 
ursprung (som jag wäl tror at denne Wi/kzöcrgz- 
källa lärer utur det naftligande Berg här flyta ^ kan - 
man än dä intet säkert fluta / om de dunfter hwar af 
källan hopsamlas/ anten pä öster/ wester / norrc eller 
södre fidan til en äder och ström ihop komma.

16. At denne Kalla jemwäl i hetcsta Sommaren . 
sitt jämna läpp häller/och icke förmwskas/och ber nied 
ett tekn ril sin underjordiska diupa härkomst gifwer / 
lära de wäl kunna betyga / som afhenne sig betiänt / 
wid hwilkas witnesbörd jag det och wil lära bcroo.

- 7. Ntur sielfwe högdcnafdet der brcdcwidlig- 
giande berget / utlöpa fuller intet Källcädrarna/men - 
rätt der som Berg-foten flutes; skeendes i detta mälet 
afNaturen/det som wij afdeu sanunas underwisan-
de efterhärma i det wij intet / när wij nagon ting wi- 
lia ciellilers, läta giöra pipen eller Utloppet öfwerst 
pä Alembiken eller hatten/ uran nedre wid defl slutan
de / pä det at de af Elben updrefne dunfter och sedan

,;4____________ )
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af 2llemvikens köld och motständ tit wattudroppar 
sanllaoe (som dä sä medelst störde och tyngre blesne / 
löpa utföre ät) mage kunna sä mycket bcqwämcire af 

^ osi l form asflylande warn utföras. Estven sä ster i - 
derra rnäl jöm sagr är/ i Narurenö äciti/ersnc/ei j dec 
de duiister/ som nedre- jordenes warma har til ö^wer- ) 
sta bergetz kull / säsomril enslembic updreswet/ der- 
saumiastades af öswer-jordenes kiölb och motständ 
til wattudroppar lönvände / gifwa stg in uti berget 
sa småningom til Berg-soren/ hwarest de beqwämti- 
gast utlöpa-

Sch detzeäredeprofoch känneteckn/ iviisooi-ciier 
som D. Hiärne i förberörde Hscisc af en rätt och 
fullkommenHältzobrun fordrar; hwilkaiseenhuru 

' de allesammans öswerens stämma »ned denne wär 
WgksbergisteHalsjo- och Surbrun; SäatZ för- ^ 
modeligen här igenom lären wara öfwcrthqat/ och 
förnögd i det som I af mig fordraden/nemdl. at wis» 
det han en futlkommen och ratt Hälsobrun är.

k^iioci-en. Jag mä bekänna at jag är sä tämmeli. 
gen tilfredz stalrer men hörer min gode kl^äropkile, 
man har ju och mänge andre maner at probera Sur
brunnar med/som med sachta eld koka afivatnct/el
ler äettillei-s der/ eller xrLcipikers,byta om färgen det 

— med gallaäple/ violen 8^rup, smelt arlenieum eller ! 
Sublimsloch mehresäbant? man plägar juochwä- 
ga det/besee der med microlcopjer, och hwad mehre 
maner/som jag nu inret sä granr kommer ihog. Sär
deles ärc mänga / som beröiuma mycket det maneret/ 
ar genom pr^ipiislion som de kalla / ursarsta ett mi- > 
neräl watnshällande/ soittpch genom ärhstiUige sär-

C r tiors
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gsrs förändringar / förorsakade i det samme af 
hwariehanda sakers inkastande.

Nvärop. Anlangande alle desie proswen / I nu 
nemde och siere andre oncmde/ sä wil jag nu intet 
der ined förnöta min karta tijd/ utan wijsa Ehr til 
den ofta nemde v. Hiärnes siste nsÄ-n, hwarestI 
p.; I. Lc teg vg. stolen finna deras owisihet och falst- 
het rätteligen 3nlLtomicer!,de och förkastade. (Dock 
likiväl) medan I och andre siere / särdeles etkim göra 
af det profwer som man ?rLcipitglion kallar (hwart 
hän och thct andre af färgornas omstiftelse tagne 
prof kan föras och lämpas) inästen I sä wäl som de 
hälla mig til goda/ om jag mednägre ordlätersee 
hwab sivärigheter mig afhälla / med mindre jag nä- 
gon större troo och sakrare förtröstan kan sättia til 
d sta proof än de andra: dock med dct förordet/ at der 
I ester nägon annan kan mitt twifwelmahl ined 
starckare och säkrare stiäl öfwertyga och förtaga / dä 
stal jaa gerna det leinna/ och hans mening antaga.

' ?rL isttsrion kallas/ som I wäl weten / kvlilocre- 
ne-;, när man utur en flytande ting/ som gemecnt eller 
ckickiileearwatn/brenwijn/ wijn/stirimz vini re. ine- 
delst nagot annat tillagt ting/ iltdriftver sädane saker 
soin sainme watn uti sig häller och förborgar / som 
när man til exempel, utur stedwatn som har clillol- 
versl och supet i sig silfwer/ drifwer ut samme sitf- 
Iver til botten / i det man höser til stedewatnet nägre 
dräppar af wijnstensolia / eller legger der i stelfwe 
Ivijnstenssaltet; hwilket fuller är det gemenefte och 
gängbarafte maneret af pr-cipiterande. Desutan 
kallas fttsier och prs-cipitacisn, näv enafmenlkruo

hwad
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(hwad det är behöfwer jag intet för Ehr urtyda Kli- 
locrenes) insupen och äissolverstting / afdtt saMMa 
utdriswes och fränstillies/fast det intet faller ril botn/ 
utan stundom drifwes vp ät / som när en til Cam- 
pher uti starck 8pir. vin. salveradt flär renr watn/ 
stnndom och hälles mit uti eller mot bom af men- 
llruo, stm ofta är til seendos/ när man wil göra ma- 
xilleria stm de kalla/stm och/ när man til äublimst u- 
ti rent watn llilsolverst flär wijnftens salt i watn 
smält re. Och gä stmlige sä widt der med / at de och 
kalla yi-Lcstitmion, när bahra färger» förandrae i en 
ting/ fast man intet seer uägot flyra antcn äswan pä/ 
eller siinma mit uti/ eller falla til botn / fäst m nar en 
til exempel, til Watn / hwar Uti viLrivl: martis är 

'' smält/ flär litet galäple tolution. Ja det äre wäl de 
som kalla prXcipiistion, när en ting Utaf stg stelf/u- ,! 
tan nägon särdeles tillägning sätter stg til botn / som 
wijnften uti wijnfaten. Hwilke alle maner at tala 
jag r»u ey wil bestrida/ utan alenast det säger jag kvii- 
tocreoez, at I mä förstä pr-ccipitstion pä hwilketdö' 
ra sättet I wil/ sa lären I ändä derigenom ingalun
da säkert blifwa förwiflad / hwad ett mineral watns 
rätta och egentcliga hällande är: Ty willen I taga 
ett prof afdet stdsta maneret af prTcipikation och flu« 
ta nägot afdet som sig i watnct sätter/när det för stg 
siclft fär stilla stä / sä kan I futter dönia / at derutin- 
nan är intet annat/ än de fste delar/ sä kallade/ afdet 
stm är i watnet, nembl. mästedels jord eller oclms li» 
tet salt/ och kanste litet af Let grofwaste swaflet - nu 
har jag wijst Ehr tilförendc/ at defle delar äre de/som 
minst meddela til ett Hälstwatnö goda wätckande;

E ; hwar-
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hwarföre medan de andre subtileste och finaste mine
ral watnetz delar af hwilka/ störste werkan harrörer/ 
nembl. 8piritus, flychtige salter och subtilaste stvaflct 
ar i detta mahlet och proberande borrflugne/huru wil 
en daderaffluta nägotwist om watnetz hällande? 
Willen I ärer igen / kvtirocrenes, gä til der andra 
prTc,s>jl-lioo8 siaget/som genom färgornes onistifttl- 
se fter/ utan at nägot särdeles stg äfwan mit uti ester 
nedan i watnet sätter / sä mä jag stiller bekänna det / 
at man der utaf kan gissa nagotsom tiäntigit kunde 
wara/ men intet wist fluta,
I weten wcil det/ mjn gode xiisocrencs, huru som 

färgorne utom den käntzlen som der af i wart finne 
förorsakas / och wärt der pä föstiande omdöme/ uti de 
troppar som wjj färgade och colorerade kasta / intet 
annat äre/ än en särdeles och wiss aixpotstion och t>m- 
stjon af de minste samme kroppars delar fins cmil- 
lan/särdeles dem som deras säte uti ytterste bräddar- 
ne och kanten nfsammeting haswa intagit / afhwil- 
ten situation och äikpoklion stusttz strälar pä hwarie- 
handa sätt och ätstistige maner antcn tjlbaka drefne/ 
ester qwarhätne ester afstugga bemängde / förorsaka 
Medelst wäre ögon ock der til hörande inlkrumcmer,i 
war fiäl en sädan kensel och omdöme / som wij finne / 
dä wij hwariehanda färgor kännc cch älstistie. Nu 
wer man stlster / l^iilocrenez, huru föränderlig och 
mycket lätt ombyteljg förnämde säustion „ch äirpoti- 
tion och der af härrörande stusttz strälarsretteÄion 
ar/ särdeles i flytande ting/ ja sä at samme ting/ alle
nast afett lijtet utwärtes stakande / kan i ett moment 
ankläda en annan farga / som til at framföra ett ge>

^ ment
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Nicnt exempel,tagkk l>t,lc>crcne8, rent WatN och sta- 
ken dtt i ctt glas/ lä länge det oswan pä fär nägre bu- 
blor r ch bläsor/ sij at om icke samme bläsor/ som tilfö- 
rendc tillika med watnct worc durchsichtige och utan 
färga/ nu blifwa hehl wijte - men käre/ mä de derföre 
hafwa i sig nägon annan kraft än de tilförende hade 
för än de til sädane bublor stakades? eller om de hade/ 
hwart tager den wägcn / sedan de til watn äter igen 
förbytas genom stillastäcnde ? Ja om man wil see 
pä ctt klart och stillastäcnde stöwatn dä Solen klart 
stijn / stal man see huru alenast en liten wäderpust / 
här c ch där rörandes watnet des färga pä mängahan- 
da sätt förandrar/äswen som samme wädcr bläsande 
pä gräset om sommaren c ller pä sädcsbrodden/ des 
färga mängaledes cmstiftcr; men mä jag derföre stal 
kunna säya at watnet/ grascr/cller bredden dä war af 
annan natur när wädrct bläste der öswcr än det wo- 
re anten förr eller stdan? Kan nu bara en utwärtes 
rörelse (som dock straxt ätcrwänder) sä förandra fär- 
gcrne i cnting/ utan at man deras kan stuta nägon 
ombytelsc i sielswa naturen och wäscndct af samme 
ting/ huru mycket mchre/ i^iiocrcne;, stal det kunna 
tttibyta fargcn i rcnt och klart Smbrunswatn stm 
jag dijt inhäfwcr/ som viökriol, galläple/ tirup.violsr 
Lcc. och tär fär lfwa enlängwarandewcrckanpä 
sommawatu/ utan til at giswa mig en wisi försä
kring em samme watns natur och egcnstapcr? Tyr 
sädant fall mäste ju anren de förre naturlige egcnsta
pcr a> Warner cmlyras afde inkastade saker/ eller och 
bliswa stm de förr wore/ oförändrade.Sker det förre 
sä är watnet nu ey mebr ctt lmpcli Surbrunowatn/ 

C 5 Man
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utan en rrivie mig blandat afmatnetocd det inkasta- 
Le/ och gismer mig sä ven deras flytande tärgen/ me dr 
ett kännetekn af en främmande ting/ än ett rärrSur- 
brnns watn: Sker det senare/ at warnet nembl. i des — 

> k-afroch natur biifmer oförändrat / hwad wifar mig 
dä denne bcblandnjngen? en förandrat färg i samme 
natur/ somkräkas flädrar wiste Päfoale- och 
andre flädrar/ under samme krake-namr. Och wete 
wäl wijdet dtiloci-ene; som läkiarckonstenföröfwa / 
huru osäkert och fåfängt det är / at utafmwärtes an
seende och färga flata nägot til ett meäic-menrr mär
kande och egenskaper: Ey fast än näglikor / peppar 
och mere sädane smarte ting äre afhetzig natur/i an- 
seende til det märkande de i mar kropp giöra/ sä är 
Lerföre intetkääl/fmitston/lsmsrincter öc.. af sam- - 
ma hetzige narur och kraft/ fast ände med samme 
särg äre iklädde / utan fast snarare äre mänge wite 
ting som i wär kropp en hetzighet upmäckia / son» t.l. 
-mmon/zc.- och alle äslia volstilig kallade: dock detta 
är inret märdr at wibare fulföllia, efter dec är mecr 
än gement och kunnogr. Alle rast til at fortsättia 
ivär cki-oui-z om färgornas omiflhet i wattuprof- 
Mande; om defle färgors oniLytande kan mjsa,nig 
vtLilz, saltz/ saltpetters re. nänvarande i m/ne^l 
tvatnet (som man>menar de stola giöra) >a frägar jag 
<in wibare / om de sädane mmenalici- miM i deras 
flychtiae och8pirtuöflste tilständ och wäsende eller i 
Leras 6xc och grofme natur och marelse ? Sägen I 
det senare/ sä har jag redan mist s p. - 8. ^ at sädane 
grofme och 6xe minerslier j liten conliäerakion kom
ma/ och wisa Ehr sä edra färgningar / det som intet

tiä-
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ti anar: Sa ^ man cerförre/sä swararjag amen 
stygadädekcflychlige delar i wädcetfrän watnet / 
och kunna sa ingen färga giswa dct samnre / eller blif. 
wa de as det tillagde färgande tinget fäste och figera- 
de/ waxandes sa medelst rilhopa med det til ett tridie 
tina / som tilsörende intet war i watnet utan gör nr» 
ett cc>mx>oneradt främmande watn/ sör det simple 
Hälsowatn man wille utfarsta. Och kunde jag ^li. 
locrene?, an wijsa Eyr mängc stiäl at bewijsa detta 
mitt twifwelsmäl om Surbrunswatns färgande; 
men som jag maste ihngkomma tiden / som sig nu til 
afton skyndar/ sa wil jag denne 6, c^ursen hclre spa
ra til en annan gäng / däjag i om sä stulle behaga / 
wil ögonstenligen wisa/ det jag alle dcfargningar 
som i detta mäl pläga framföras mchra til at mätta 
ögonen/an förnöyr ett ?bjlol^s>/:isttslnne/ wil na- 
stan göra med gemen Siö eller Källewatn/ utan nä
gon stor ä stilnadt; nägon stor säger jag / ty fast der 
kanwara en liten ätstilnadt i graden/ sä at det ena 
blir litet rödare/ grönare/ swartare rc. än dct andra /
säwet Manfullkrdet/at Zl-scius NO!, k2ciuntrc5 8pe'

cie äiversts, warandes en litk! David sä wal en men- 
niftia so«n en stor Goliath/ och i föllie deras/ ett min
dre rödt / swart rc watn sa wal watn ( och kanste 
mineral watn med) som d t andre.

lvliloci-en. Jag hör nagot kä/ckropbile, menstul- 
le likwal det egcmeligrn och rättast sagde prTcipite- 
randet/ imei kunna meddela mig nägon wijshet an- 
gäende Surbrunnars mfä- stande?

kl^clropb. Ja/ om jag stal reent ut bekänna min 
mening blllocrcnes, sä tilftär jag suller det at detta

ar
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är ctt medel/ hmar af mänge förmena sig Iunna mist 
sare Surbrunsprof hämta än nägot annat, scm det 
och i sig intet är at förkasta/ men är dcck mänge smä- 
righeter undergiswct/ säatdethörcrcngcdrk>jlvsc,, 
xb-si wettcnsiap cch mange wälgruudade kxpcri. 
mcnler til / förrän man sig i detta mälct tan til nä. 
got rätt gissande fast mindre wift slutande mläta/ 
ry har falla sä mänge wjltor c ch cmsiändighcttr före 
at betrachta cchiacht taga/ säatrnlätteligentan 
bränna sig af dcn ena elden / i det man den andre mil 
undfly; marandes det mycket smärt / at tilstriswa en 
orsak den märckan/ scm af mänge orsaker rilsam- 
mans wärckandc härrörer. Man mäste här först och 
främst tänckia/ atsielsmenunersl-watnet/ som stal 
sä medelst proberas/ icke är ctt llmxelt ting / utan ^ 
sammanblandat af mänge ätstillige ting och delar/ 
hwilka ofta töra mara oss til sin natur cchmerckan 
sä okunnige/at och den bäste naturens utsärstare/ icke 
en gäng ftal wcta ncmna dem / mindre meta hwad 
de äre rch föi mä/scm jag tilförcnde redan sagt haf- 
Mer. Huru mil en dä meta / Eocrcnes, hmad för 
ctt s>rTc,s>iksn; en sial bruka at prLcisxrcis fädant/ 
som han cy känner ? och i fall han af en händelse tilli
ka med andre mineralier det rätar , huru
mil han det frän de andre siillia ? huru mil han des 
ymnoghct/ yi-opOrtion mot de andte rch egcntelige ^ 
natur lörsigsitlf äclerwiners? Dksutan sieer prT- 
cjpitsnon mehränoftadarsöre/ atprLcip/isnzsiju. 
ter sig ihop U!kd psTcis!ik3lotil ctt trilic ling/ rch 
giör det smärare ä« det asmkr llruo kan hällas uppe 
i dks^onz, scm ögcrsienligcn sits derutaf/ at tffta

det
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dct som ;-rLcis)iter38 ar mycket swärare til wichtcn/ 
än alt det soin i menllruo ladcs at l'olvers8, som til 
k-xempe! steer i beredandet as dct som Lb^wici kalla 
surum kulminans ty när man i sgvg Ideala solversr 
ett qwint: gull/ fär nian sedan när inan dct med wyli
stens ollia har prTcipitergl mchr än ett lch ctl tridie- / 
dels qwint: prsecipicsri igen/ söruthan dct at der ändä 
ofta lämnas nägra smä delar af gnllrt qwari^gva 
re^is som sedan småningom sättia fig. Än mcer: 
dct händer kch sä ofta at mängc lil förmigc delar af 
rnenrtruo sättia sig ihop med ter som lolverat är/ och 
prXcipitcras som i beredclstn af kung cornea som 
eyymil-ikalla/ hwarcst man ögonstknligen kansee 
huru som salten af stetwarnct hafwa sä inblandat 
sig med sielstva silfret / at fast än man dem med rccut 
Källewatnofta wilaftwetta och cclulcorerg sä hast 
wa likwäl de med silfret sam manwnxne salten/ sa 
förändrat des natur/ at när man det ärer igen sachta 
smälter / är det mchrlijktett horn (hwadandetoch 
namnet -haswer) än silfwcr. Och är dct cy wärdt 
d^lsocrencs, at jag här mänge exclnpei framdrager/ 
til at bcwisa huru antcn siclswc piaccipirsns eller 
menliruum ofta sammanwcxa med pra-cipiralo til ett 
compolllum efter man dct med sielswa ögonen esom
oftast kan begripa; som til excmycl, wil en til stcd- 
watn / hwar uti qwicksilswer är lol verar, siä sallaka/ 
eller 8s»r. 8-1. cvwmun. eller ^mn on stal han fä ett 
heel witt prsccjpilgl, men wil han til samme flä Ol. 
^grt. per ctcli^u, stal han fä ett cälachtigt: hwar af 
ofelbart kan siutas / at cm icke nägot af endera pra-- 
kipitgnre eller wcnllruv hade fäst sig ihop med prTck

pira-
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pitato, stulle det i bagge »nälen waret af en art och 
färga. Nu alt derföre »nedan »nan seer at sä ofta/ 
ja »nästedeles/ i prTcipiler-mäe tilfättes nägot til der 
som pr-cipileraz, huru »vil inan just inbilla sig / at 
sädant icke stal sieei Surbrunnars proberande ge
nom prTcipikLtion? sä at man t det mälet fär prse- 
clpitstum hopivept anten af prsccipitLNke eller mcn- 
llmo och tvatnetz mineralier/ eller och af bägge/ eller 
alletree: hwilket dä törwara afen heelcootrsir na
tur mot stelfwe mineralierne dä de allena hivar för 
sig j watner sivumine: t») at ofta de ting som blandas/ 
fä en heel an natur och opcrskion sedan de äre ett 
compolltum »vordne / än de hade / dä de htvarthera 
6mpl«-och för sig »vore/ är klarare än detbehöftves 
wisas; so»n»nau at fra»ndraga ett exempel allenast/ ^ 
af »vijnstens falt och sivafwel hwilke ingendera för 
sig purgera/ »veet giöra ett 8-Ienixum, som de kalla/ 
eller ett tridie falt / som »ncirckeligen purgerar. Ja 
min gode Liiloerener, man weet och defuthan/ atsä, 
länge ^piritus äre q»var uti ett flytande ting / sä stal 
af samme ting intet gärna nägot pi-Lcipiter-; i fall 
det är af den sine minste deras storlek och figur/ fem 
kan sivara mot den uppehållande kraften som ar i 
menllruo; ty som Spirilus (som »nan de minste och 
rörigaste delar afen lltstande ting kallar) äre af den ^ 
natur/at the iinmerfort falas afoch ann/ hijt och dijt 
i samme flytande ting / sä tilläta de ey hellre / at det 
som i ponis der af hänger och uppehälles / fär sättia 
sig ihop och samblas til nögot wist säte anten upföre 
eller nederät / utan föra det omkring »ned sig np och' 
nedföre / til jöder och norr rc. Son» man dägeligen
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kan see uti egen urins. K. at sä länge k 8piritus äre der 
qwar/ sä pr-ecipitei-Zs jnter til botn/mcn straxt de äre 
borta/ sätter sig ett grummel ellers-äimenwm sä 
kallat - äfwen sa steer det i Surbrunswatnen masta- 
delcs/ at sä länge äpirims minersles äre qwar / sätter 
sig ingen ockra eller annat Scrlimenr til born / men 
straxt som de ärebortsingne/ plägar sadant måste- 
dels pr-ecipirera sig. Nu/ medansäär ktiiocrenes 
mäste nödwändigt stee / om jag genom nagor tillagt 
prLcipiranswilproberaSurbrunswatnen/ der nå
gon prsccchicscion stal söllia/ at äpirirus minersles as 
sarnine watn antcn reda äre bortflugne/ eller och blis- 
wa afprTcipiwnce liZerscle och orörlige giordk; steer 
der förre / sa är animg acictularum der ar förnämste 
delen / hwar i watnetz bäste werckan bestär (som ofta 
redan sagt är) borta / och sä medelst ett sadant preste
rande föga nyttigt; steer det senare / sä hafwen I af 
kixis 8p>riljkus och prLcchttanle, det är af de orörige 

. giorde Sqmius och det tillagbe tinget / ett beblandat 
ting / som I cy weren hwad det är/ och myckit min
dre hwad det kan wisa til watnetz proberande. Och 
kunde jag wal klilocrenes, ännu förebringa mänga 
swärigheter/ som mig afhälla / med mindre jag kan 
sä stoor troo ställa til detta Surbrunnars proberan
de genom prLcchilsuon, stm mänge det willia haf- 
tva/ om icke tiden förhindrade migatharutiwara 
widlöftigare.

kiilocrenes, ja jag mä bekänna / at dä en haar nä- 
got för sig/ gär tiden snarare än en troor/ dock stäp
per jag Ehr intet/ min gode »/äi-opbile, föran I 
ännu utafen och annan swärighet utreden mig: sär

deles
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deles lärer »nia böön der winnaafEocr/atIsägen / 
mig Ehrtancka beröm/ huruledesKallewarnet/ va 
der ännu under jorven ar / kan beblandas mev sadane 
mineralier somderuu finnas/ och hwadan der egen-^ 
teligen härrörer/ ar samma nu nämve mineralier 
kunna sa härdc och jämt förenas mev watner / at de 
ftvan ey larrellgen berisran stilkias/ när I mig der 
til wilsies giordc, stal jag cy meyre beswara Ehr mev 
mine lebfauime srägor.

kl)-aroy/,. Ncy men ^liloci-enez, Edre srägor 
äre bäde wichtige och mig myckit kärkomne/ men den
ne I nu föreställen / ar afsävan fivacyer / at jag dcr- 
uti ey röör urlära mrg / fnichtanres ar lnig cy bättre 
lycka oerutinnan warocr wedersaranves än androm/ 
som til eget mitznöye och förtreer i samme saak sig ut- * 
laiit hafwa. I ntästcn wcta/ ar wij nu äre ä ben ort/ 
hwarest man rnrer sä sar bruka sin srijhetsom sig bor
de/ ar säija sin mening uthan ätal / I mästcn och 
tanckia at derra är en sä inrricar sak/ armanwäl 
mäste beränckia sig/ sörän inan nägot deristurer/ 
särdeles i denne bygv/hwarest rngom godt si-nes mehr 
an der han sicls yar upspunner.

I^iilocren. Nä/nä mm redeligett/ciropkiils, lä
ker alt sadant wäsenbe fara/ bruten Eyr frljher/ wij 
are allena: hörer min begäran/ och jag stal wcta med 
all tacksamhet savant bemöta.

i-l/clropb. Til ar fullgiöra Ehr cnständige bcgiä- 
ran Vlbocrcne5, maste jag/sasr an ogärna nägot litet 
inläta mig. Och stal jag numret bestrida de manaeä ^ 
och ätsttllige meni igar/ soin as hwar och eu i derra 
Nläyl äre scaluförde/ cy heUre stal -ag säija ar min är

dm
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den bäste och sannaste/ utan den som mig här til syntz 
wara sanningen likmachrigast. Hwarsöre ^lisocre- 
nes mä I wal weta/ som jag weet at Eder reda be
kant är/ at nedre i jorden / den wij nu bebygge och boo 
uppä / uti des innerste diup och inelstvor är en stadig 
warande och jämt brännande eld/ det ey allenast 
mange högiäcde ?k>>lo/o^yj med oöfwcrwinnerlige 
stiäl längt sör detta bcwist; utan dagelige förfaren- 
heten sä wäl gcnom de eldsputande bergen Lms, v-- 
tu VIU8, ss-cl-, som genom de ätstillige jordbasningar/ 
brännande kaälgrufwor i Eng- och Skättland/samr 
warme baad här och der nogsamt mwrsar: fastän 
wij cy för denne gäng willia bekymra os / om samme 
rätt nu ncmbde under-jorbiste eld der af härrört / at 
jorden tilförende wariten Stierna eller plZnc, som 
2,/^/t /rc. nu ärc och sedan med denne starpan som 
wij nu jord kalla / stulle wara öfwerhölgd / som män
gt (kanste cy sä illa) lörmena / warandes det os nog/ 
at han ber är/ fast wi/ cy saegenteligenwetehuru 
han dijt kommit. Denne samme elden är Xiiloci-e 
ncz, som icke allenast en otalig ymnoghetafware 
dunster hijt upföre drifwer / som sedan til watn och 
Källor sig wända och samla/utan och as de mange 
oräkneligc t ing / som jorden uti stg begriper / ihopko- 
kar och utarbetar de mänge siag af metaller/ som wij 
anten reda uti jorden funnit/ eller och kunna söros 
ännu wara fördolde lemnabe til wäre efterkomman
des upfinnanbe-, Och i det denne unberjordiste elden 
alt jäint sa spelar pä de nästomlägne delar af den 
förr omtalde jordiste starpan / sä är wäl klart/ at han 
dein sä genom sitt stadigwarande genvmspelande lut

trar
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trar och renssar / at de wäl äre sä purc / fi/ne och 5oli- / 
llesom det bästa gull wij hcir och där uppe i jorden 
finne / sä at/ om man sä wrdt in mi jordcnnes giömor 
kunde komma / stnlle irran wäl der kunna stära gull - 
med tällkniswar/ soin inan plägar Äya. Ja dä den
ne eld sä genomtränger och ihopkokar de innerste och 
nästlägne mctallistc kroppar / kan ey annars wara/ 
än at han as dem / ocr s. an mmst och lacrast är/ och ey 
kan sä stä emotdes a-llion och macht/ drifwer up ijor^ ! 
den under hwariehanda storlek figur och stapnad/ 
afwm pä der sättet som Lb^s-äc, dä de dcfiilera de
ras /chinlus, warn/ollior :c. finna at deras eld ey alle-- 
nast drifwer wätachtige osynlige Lunstec up til 
^lembiken eller hielmen / utan och and re tina / som 
wäre och flytande inrcr äre/ som salt/ swafwel och an- «- 
dra sädanc saker. Och är n.an waan ar samme / af 
underjordiste elden updrefnc saker min^al^r kalla/ 
t il ärstildnat as nrerallernc/ som äswen sä wäl sorn de 
förrige af jorden upgräfwas/ men haswa den ärstild- 
naden frän dem/ atdeffe läta sig smälta i elden och 
med hammare utstä / det de andre allenast det förre ! 
eller och intet dera tilläta. Dejsenu owt.llte mine
ralier medan de sa af och ann i underjorden drifwas/ 
komma de icke allenast at stöta sinsemellan ihop pä 
Mängehanda maner ock händelser utan häftas mam ^ 
ge gängor inne as hwariehanda wätstor och safter/ 
sa ac mandemderförc sällan/ ja nästanaldrig bmpl- 
och af enahanda delar bestämde finner / uran af siere 
stag sammanblandade; ty wil man salt / sattpctter/ 
swafwel / allun rc. genom Lb/mist konst arstillia/ 
stal man wäl finua at hwarthera afdem är sanunan-

satt
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satt af flere olike och ärstilde delar. Mendädefleof- 
tanämde mineralier, nedre i jorden räka ihop meden 
hop wäta dunster fästa de sig i hop ined dem / och in
supas sä i deras pons,at de ey lätteligen mehrestil- 
lias der ifrän; Ty »nedan dctze wära dunster sedan 
mäste ännu fälas genom mänga wincklar och under- 
jordifta wräär / för än de hijt up til war öfre jorde- 
stärpa kom»na/ kan intet annars wara/än at de »nän- 
gastädes anstöta och komma i klämm/ dä imedlertid / 
de der i swimmande mineralier, o»n de stola kunna 
föllia sin wäte anförare med / mäste de gä sönder r 
mänge fast mindre delar ännu/ til at kunna beqwa- 
ma sig/ ester de »nycket tränga poros och hääl de mä
ste geuomfara / hwar af fter / at de ännu sä myckit 
härdare förenas »ned dewattudunsterde medföllia/ 
mmengiai»des sig sä härdt i deras smarsteochinner- 
ste po ris at de/so»n sagt är/sedan kunna oförandeligen 
föllia de»n upföre/ alt til des de i Källor utbrista. 
Men sedan de komne äre/ mur det tränge och allestä
des upfylte underjordiste fängelset / och lä litet friare 
luft i wadret/ flyga fuller de fiychtigasie/ som man 
8pirilus kallar/ snart bort/ derföre at lusten intet stär 
deras bortflygande sä härt emot / som det i jorden 
stedde/men de andre inehre fixe och stadigare blifwa 
j watttet qwar / ehuru dem drickandom ey aldeles sä 
nyttigc som de förre flychtige.

t.iitc>crenes. Änettstaljagfräga/ minuprichti- 
ge kä^cii opkile, för än wij stillias ät. Skulle man 
intet in om wärt K. Fädernesland; gräntzor och sä 
kunna upfinna nägre warme Bad / äfwen sä wäl 
so»»i man geno»n Gud; nädpäfunnttsädane härlige

D Sun
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Surbrunnar? Eller i fall sädant omöyeligit wore/ 
stulle man intet genom konst kunna uprätta nägre > 
warme Bad/ som de naturlige i Krafr och märkan
de kunde lijkmätige wara? ^

ttyäi-opki. Jag seer inge stähl wichtige nog til 
at afhälla mig decifrän / at jag icke stulle tcoo / 
det wärt Kläre Fädernesland / äfwen sä wäl som 
andre främmande stulle kunna haswa den förmän 
af warme Bad / fast än man här til dagz ey haf- 
wer dem sä kunnat pafinna: Ty det töör hända at 
sädane warme Källor upspringa der/ som de af kalt 
Siöää-eller annat watnsäförhöllias/ at man ey 
fär tilfälle at upleta dem/ eller och sa förkylas och ut-' 
blandas / at man deras warma ey kan känna. Hwar 
til jag tyckes kunna hajwa sa mycket större gissning / ^ 
som jag wct mig pä ett ställe / dä jag en ung Pilr 
tvar/ haswa wadat med andre gassar uti en Siö/ 
hwarest jag af en händelse steeg ned i ett hääl/ hwar- 
uti warnetwarmycketwarmareän detungefähr. - 
qwarter derifran war/ hwilket jag dä fuller med de 
siere kände/ men wiste intet dä der af göra mig sä
dan gissning / som jag nu estnät har giordt - Dcss- 
utan mins jag mig dä haswa der märkt pä watnet 
flyta en biä- och gälachtig feet hinna / som alt mehre 
och starckare kom upp / när jag med foten neer i holet - 
spiernade/ hwilket mig med de andre sä strämde/ at 
wij begofwe otz derifrän/ förmenandes ä det stället , 
nägot ondt wara/ hwarest kanste naturen en stor och 
Kostbar ^eciecin har förwarat. Doch stal jag ey . 
widare fulföllia denne gissning nu kulocrenez, 
för än jag kanste / der GUD hälssan och Lifwet spa

rar
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rar / fär »vidare och med större omsorg och achtsam- 
her efterfarfta den samme / dä jag ey stal underläta 
ar gifwa Ehr närmare underrättelse der om.

Och ställe man wäl i medlertid/kunna 8ublitter, 
sädane warme bad med konst giorde/ som ey alle- 
nast mängom stukom stulle hielpelige och nyttige 
wara / utan och de naturlige ey mycket eftergift 
wa; ja jag tör säya / sädane/ som i mänga ?ss- 
linncr med större säkerhet och gagn / än de kunde 
brukas; i det man dem dä kunde sä ställa och pro^ 
portioners, som hwar och en stukdom / person / 
natur/ och andre omständigheter det kunde fordra. 
Men som til sädant torde kanste behöfwas nägon 
omkäftnadt / hafwandes jag til mine smäieri och 
Resors fortsättiande »näst anwända de ringe me- 
del jag kunnat hafwa/ sä at jag med egen omkast» 
nadt ey sä kai» wärckställa sädanr so»n stg borde: 
Ty »vore at önsta/det nägon af dem/ som GUD 
med medel rvatsignadt / »ville der til sä mycket 
»nehre behielpeligc »vara/ som der näst den högstes 
ähra dem stclfwom til cwigwarande åminnelse och 
beröm / samt mängon» deras nödlidande nästa til 
fromma och gagn landa kunde.

Xttlocrcn. Nä MM gode ^äropbile , det stt 
»nig okärt / at mörkret of sä hastigt öswerijlar/ 
at jag icke stulle fä frambringa en och annan frä- 
ga ännu/ at höra derutinnan Ehr meningDock 
har jag orsak ak tacka honom/ som eytröttatz spen
dera sä »nycket tijd pä mig och mine ledsamme 
frägor ; önstar at finna nägon god lägenhet at 
kunna »vijsa min redebogenhet til hans tienstigen.

D r Him-
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Himmelen tör wäl giöra mig sä lyckelig / at fä 
en annan gäng em desse och andre saker mere med 
min Herre tala. I medler tijd önstarjaghonorn 
en god natt med mänge der pä fölliande!

fl^clropli. Jag har ey mindre orsak at tacka 
honom / som ey har ledz wij at höra pä minc v" 
fcourscr, hwilke jag til föllie af hans begäran har 
frambracht. Märker jagar min högtähradeHer
re och andre / som han händer mitt taal och me
ningar förebringa / der trl kunna hafwa nägot be
hag/ stal jag mig ey undandraga/ at wijd förste 
gjfne tilfalle och möte, gifwa honom alt möyeli- 
git nöye / i dhe twifwelsmäl / han om dcsse och 
andre dylike saker ännu kan hafwa at förebringa.
I medlertijd lefwer wäl ^lilocrcnez, och tyden ey » 

illa ut det / som i en god mening kan sagt 
tvara.
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Ofkvcr Wälsobrunnarne
wid Wijksberg

!E Fsoder finnas wäl/som föra gylne böllier/ 
' Hwars grund ock rika brädd det röda gullet

höllier/
Det wilda Haf ar och besatt med ädla Stenar/ 
Som glimma däri stal och springa ut l Grenar/
I sädan ymnighet/ at sielfwa Solen blänker/ 
När hon wid dagens stut sig ner i wägcn sänker; 
Men Xcbelour mä wäl lata Gullet styca/
Och rijka ckllretis af des rikedomar stryta/
Sä kan det klara Gull iPärle-Rijke Älfwer/
Ja alt det myckna watt/ som widaHafwet wälfwer/ 
Dock ey förliknas wid den Hälsesamma wästa/ 
Som mände mängens mun och siuka tunga lästa/ 
Ty där är rijkdom nog / men här den ädla hälsa / 
HärärdenliufwaMust/ som kan i nöden frälsa' 
Här är den söta Saft/ de sälla Jordens Brunnar/ 
Hwarafwij dricka mä med Luft och glada munnar; 
Den rena sundhetz Flod / det klara Hälse-Wattcn 
Är myckir inera stärt än Lb^ntia om natten / 
Det smakar mere liuft än Miöd som styrker modet / 
Ja mera angenämt än frista Druswe-bloder 
Det faller makligt fram och uti Glaset happar/ 
I klara Pärlor och i Silfwerblanka Dräppar ; 
Det kan den sega flem ur Lijf och Biodet stollia/ 
Det geer de Lemmar Lijf/som synas Döden döllia:

Det
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Det stärar wart Förstånd frän Krops orenligheter/
Och stillier (Linnet wid inbillande förtreter /
Det wastar hiärtat rent/det biärnan sa wäl twättar 
Sä at Förnuftet rätt sm Ämbete förrättar. ' 
Gär ned afklnclj Klint i lärda Sang-auddinncr/
At städa denne Brunn som frän Fru Vetta rinner /
Gär hift och sätter Er i Blomsierftilla Ängar/
Och stär med konstig hand pä Edrc liufwa strängar '" 
Den nya I^elieon staldä sin qwickhet finna/
Och med ett stadigt FalliHäWoder rinna /
Han stal af Edert Klang sig mer än wanligt hasta/
Och med ett sackta sus i blanka Böllier kasta; . , 
De wäna Nymphcr/ som därbo i nästa Lunnar/
De stola swara Er med Himmels söta Munnar;
Hwar Fogel pä sin Ow,st stal med sin stära tunga/
Och med sitt wälla näfde liufste Stämmor siunga;
Sä at af sädan Frögd hwartLöf i Glädic rustar 
Och Diuren hälla Dans i Skogen ibland Vustar 
Dä stal en halter man med wiga Fötter springa 
Och den som Tunglynt är sig lätt i leken swinaa/
En Krympling stal ty mer dcfi sena Kryckor ansa/ ' 
Han stal med färdig Fot sä snält som andra dansa /
En trumpen stal här le / en dum och mäl lös tralla/
Den som har falland' Lot uphielpa dem som falla/
EnDöfwer sta! med Lust pä denna glädien höra /
En blind stal dansa främst och hela leken föra/
Dä stal afhwarje Mun / som förr cy kunde röras/ ' 
En sädan Glädiechang ock trogen önskan höras;



DusilfwerblankaMust/ du spegel-klara Wästa 
Du rena Jordens Miölck/ du aldra liufste Lästa / 
DuLifwelige Saft/ du Häiftrike Källa/
Lät utan uppchald dm Sundhctz Flod upwälla! 
Och du all godhetz Brunn / du klara nade Källa / 
Somgiör os l war Nöd och stora armod sälla / 
Lät os medödmiukt tack din mildaNäd besinna/ 
Och i din Nädewärck din Nädeö storlek sinna/
Gisat wij renligt ma bäKropp och Viälen twätta / 
Och osi n,cd jordens must/ok himlens ircökar mätta; 
Och när ey finnes hielpi jordiflr Hälse-watten/ 
NärLijfweskartadag förmäns i länga natten/ 
Enär war Ognclock i sista sömnen blunnar/
Lät osi da dricka ur de liufwa Lifscns brunnar l

Til den Höglarde Herr Ooökorn

MKÄr I en Hälsebrunn osi sinrikr föreställa/ 
*^Da wiscn I där bos Er rena KlokhctzKälla/ 
Er Källa wid Wijksberg en träflig klarhet har/ 
Af Edert klara Wett blijr hon dock mere klar.

6: I^bccker.



Ännu ett i>3nttumpt af wälbemalte
Herr ^rckiator ttiernes, af Triicket den 
i. vecemb. ,707. uthgängne IfraAat, 6er 
6iccraä GehcimbdeNädetoch Vice-Stät- 
hällarcn uti Norige Herr Fricderich Gabel/ 1 
hwaresi N- han Wijksbcrgs Surbrun
nars kraft och härlige profwer uti langsam- 
ma siukdomar / således bestriftvit. Neml.

MCH som mänge sig beswärade at det 
r^war längt til Medewij(tilförenemä- 
fte de resa til Spa och Schwalbach/ och 
dä war det intet förlängt) derföre nöd
sakades betiena sig af det dem wijstes; 
war jag ock dem dervthinnan til tienft / , 
och brachte fram en Hälsokälla allenast 
z mijl ifrän Stockholm / i Wijksberg/ 
intet längt frän Södcrtcllie; hwilken e- 
huruwäl hon war mänga xraäer ringare 
an Medewij / lijkwälbewijfte mänga har
liga profwer vthi längsamma Siukdo
mar som woro enträgna / och intet sätte 
de gemena KieäiLamenter; sä at wära 
Nya kleäici uLLiäularii leMNades Med 
gabb och gkantz wid sina brunnar allena/ 
när dem inge» mera wille tro eller be
sökta. rc.







---





www.books2ebooks.eu

e-böcker från ditt bibliotek av

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

 digitaliserad av

Kungliga Biblioteket


