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Underdånigaste Fägne-Tal/
Uppä

Hans Kongl. Majestäts,
Wär Allernadigste Konungs

Höga Namns-Dag,
Den 2z JunN 1769.

Hällit för

Det Sällskap, som vä war samladt wid Satra Brunn 
i Kila Sokn och Weftmantand.

Hwarjämtr bifogas

WÄSTERÄS,
Tryckt hos ^0»^^ ttOkkn, Kongl. 6ymn. och LoE.

Boktryckare, Är 1770.



honungars och FörstarS rad och hemlighet ffal man förtiga, men
GUDs werk chal man harliga prisa och uppenbara. (Tob. 12: 

?.) Ty Han lärer upwälla Källor och Bäckar (Pf 74:15.) Han 
läker Källor upbrista i Dalomen , sä at wattn emellan bergen fly
ta. (Ps. 104: io.)Det torrt war gjorde han wattnrikt, och pä 
torro Landena watrn Källor. (Ps. 107: g;.) Och hos Honom är 
enlefwandes källa, i hans liuse sewiljus. (Pst z6. io.)GUDs 
Källa hafwer wattn till fyllest. (Ps. 6;: 10.) Wi ffole ösa wattn 
med glädje mur Hälso-Brunnoi.ien, (Ef-i2:z.) TyHERren 
är wär läkiare (Exod. 15: 26.) Han gjör ost helbregda. (dlnm. 
12. iz. )HERre, jag wantar efter Dina Hälso. (6encs. 49: 18.) 
Will Du, sa kan Du gjöra mig renan. (Luc.12.) Jag stäpper 
Dig icke med mindre Du wälsignar mig. (6on. Z2.' 26.)

Lät ost säga hwad wi haswe hört ock sedt: de blinde st, de hal
te ga, de spitelffe gjöras rena och dr döftva höra. (Match, n: ;.) 
Men huru skal jag wedcrgälla HERranom alla Hans wälgärnin- 
gar, som han mig gjör. Jag will betala mina löften HErranom för 
alt hans folk. (Ps. 116:12,14.) Lofwad ware HERren dageli- 
ga: GUD lägger ost ena börda uppa; men han hielper ost ock. Wi 
hafwe en GUD. en GUD d-»d-rhiclp-r; och ^»LNrrn HERren 
den isrän döden frälsar. (Ps. 68:20.)

Lofwa HERran min stäl;och alt det mi mrg är, hans Helga 
namn. Lofwa HERran min själ; och förgät icke hwad godt han 
Lig gjordt hafwer. Den dig alla dina synder förlåter, och helar al
la dina-brister. Den dit lis förlöser ifran fördärf; och kröner dig 
med uad och*bgrmhertighet. (Ps. 10g: i. ck.) - X

v NUjtMcr^UDst alle, den storl,jnq gjör^i. MäEa^L>eu 
ostlefwande bewarar aÄliifrän modFkrfwet, och^MMakWMt. 
Han g.ftve ost et gladt hjerta, och Mlane frid alti- i wardtz tid i 
Israel. Ät hans Näd mä allid »är^st blrfwa, och frälsa ost sa län
ge wi lefwa. (Syr. ;o: 24.)

Ja, tacker HERranom ty han är god: och hans godhet warar e- 
winnerUga.(Ps. i Z 6: i.)J Brunnar, loswer HERran, priser och 
uphöjer honom cwinnerliga. ( g mäns Loss. v. 76.)
Alt der anda haftver lofwe HERran. Halleluja. (Ps. 150.)

Näk



är nu wär- kalla Nord pä nytt sig liksom glädek,
Och Fägne-awäden hörs wid denna sommor-fäst, 

Afwördnads drift jag dä til detta stället träder,
At tolka allmän frögd inför hwar Säkra gäst.

Men gunst och tokan,ov sttg bor mig först betinga;
T») Harpan är ej stämd at kunna husligt klinga.

I wärde Hedersman och Herrar Bruns-Camraker,
Er wänssap är, som gjör mig dristig denna gäng. 

Jag hälsar hwar och en af alla ständ och stater.
Och börjar med Ert läf min matta Skalde-säng. 

Wältalighet och konst I hos mrg ,cke finnen;
Do^ hoppas jag bli hörd med gunst-benägna sinnen.

Till Ewas täcka flock, som detta samfund pryder 
Med Anor, skönhet, dygd, jag har ocksä en bön: 

Jag ber fä säga Er, hwad denna fest betyder,
Ert bifall gjör mig glad, Er ynnest blir min lon,

Fast jag ej wärdigt nog kan denna dag uphöja,
Tilläten mig en stund at här med Eder dröja.

A Män
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Zfrän alt buller skild man har sin hallsa sköter,
Dä liksom pä en stund man sig frän Werlden gjömt.

Med största ledighet sin tid i lugn förnöter,
Ja, hwar och en, snart sagdt, all timlig omsorg glömt.

Men oansedt man sä fin frihets sötma smakar,
Ej nägon bland osi ar, som wördnads plikt försakar.

När marken här omkring är prydd i Högtids kläder,
Och Lunden härlig stär längt öfwer Sal'monsprakt:

När alt om Skaparen och om Desi godhet qwäder, 
Samt ljuflig fogla-säng blir hörd i denna trakt;

Naturen tycks dä sielf osi glädje-ämnen räcka,
Och alt hwad anda har till lof och srögd upwäcka.

Men hur' wär Sommor-tid af alla mäst behagar,
Hur'allmänt denna qwäll anställes lek och dans,

Hur' under tak af löf rtian bor i desia dagar,
Och under glada rop nu bindes mättgen krans;

Det är ej hwad jag tänkt pä denna stund anfära.
Jag tala will om vet, som Dagens helgd kan gjöra.

O O O ^
Sen under Päwifft ok wärt Swerge länge pustat, 

Förtrykt och twingadt folk pä denna dag blef glad.
Dä6v8Tav som sig mot owän rustat,

Sitt segers intäg hölt i Rikets Hufwudstad. >f-;d.2;
Just dä blef grunden lagd till ftn're tiders styrka, ^
Wär Kunga-Thron befäst till stöd för Christi kyrkcW

När Nordens folk pä nytt mäst känna aggets frugter, 
Och Foster-bygden sägs i nöd och uselhet, >74; l"mi.

Krigs-lägan häftigt brann kring Finska stranders bugter, 
Wan nägot minnes-wärdt wid-denna tiden wet.

Om Abo fteds-fördrag von längen sär bebada; r>. 1- 7»°»
Men Dala-menighet fvrbistrad kom i wäda. v.-r7»nL

> ^ Straxt
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Stramt fölgde här uppä den dag, som mast betydde,
Hwars like man ej sedt uppä wärt Hundra-tal.

Kung kknwRiL aldrig war: Det Swänsta folket brydde;
Och derför' nödigt sägs et annat Kunga-wal. 174-,. d. 

For Ser och Tjugu är, i dag den lyckan hander,
At nämns till Cron-Prins fritt af Ständer.

När ryktet om wärt wäl till alla orter swingas,
En Sol man tycktes se, som efterlängtad war;

Det gamla Manhems folk ej längre borde twingas,
Wär dimba snart förswann och Himlen jhntesklar. 

Den Milde Försteil kom at Sweas hllfwud blifwa,
At dela hjelp och stygd, och Norden at uplifwa.

Det största frögds-ljud i hela Swithjot rönes,
Dä Han i nödstäldt Land en utwald Förste blef. 

Säll war ock wist den dag, när Han som Konung krönes, 
Och Med Sin mildhets glams all olust frän op dres, 

Wid denna Sommvr-fäst stall sädant ej förgätas,
Sä länge hyddor byggs och gröna kransar flätas.

Wäl woxe mycket mer ännu at öfwerwaga,
Som ganssa minnes-wärdt wid denna tiden händt. 

Ty wi med största stäl om .suni Mänad säga,
At man pä flere sätt Den Högstas magt dä kant. 

Vlen sädant denna gäng ej hörer till mit ämne,
Hwad nu wär fägnad rör, wl framfor annat namne.

^̂ ^ M
Märk, det ar fest, som otz i dag bör fira,

Et Namn, som Swerge mer än andra Länder glädk, 
Som ökat Kronans glänts, som uphögt Thron och Spira, 

Samt utmärkt prydnad haft i Swears Kunga-att, 
Och warit älstans-wärdt i dyra flägten 
En Hjelm för Landets barn, men owäns sträck och fasa.

A 2 Bland



Bland Nordens stora man, wi Trenne otz päminna, 
Som gifwa munterhet, at sjunga ävoi,?»» lvf;

Ils Dem wi aldraförst Kung 6vs^v ^vor.?» stnna,
Som sökt wart Rikes wal och prydt watt Kunga-Hof. 

Hans wett 06) hjelte-mod med andra rara dygder,
Gaf lyckligt tide-hwarf, fast kort at Swenffa bygder.

Men ^ooi.?n, wärt förswar, Du HErrans dyra smorde, 
Som lykligt-wis har nu befäst wär Kunga-Thron, 

Om Dig jag ej formar sä tala, som sig borde,
Hwad man kan kalla stort, wi se med Din Person. 

Dit föremäl wärt wal, at frid och sällhet söka,
Dit hjettelag är kandt, at folkets wälgäng öka.

Af o§ til minsta barn Din mildhet skall förkunnas;
Hwem är i detta lag, som ej deraf sedt prof?

Det är en hwar bekant, at hjekp och wärd förunnas,
Och huru Landets Far behjertar wärt behof.

Up dä pä /Vvoi.rii8 dag, at glada rök-werk tanda,
Och för wär Konungs wäl til högden suckar sända.

Wär rmg och täck, som ar i alt behaglig,
Du Foster-bygdens hopp, wärt Rikes Tredje Prins; 

Din Dvgd af rycktet förs och prisas hos o§ daglig;
Men hälsi dit Namn och los pä denna dag man mins. 

En wäg til Ärans Slott för Dig bana;
Och tyckas se tilbaks, til esterfölgd Dig mana.

Om nägon Dag näms stor, wist dä det blifwcr denna, 
Som alraförst lagt grund till Rikets bästa lott.

Wi fire nu den fest, om hwikken wi bekänna,
At gamla Thules folk pä den ny styrka sätt.

Alt hwad wär sällhet rör, o§ aldrig bör förglömma,
Wi skole sädant Mdö i taksamt sinne gömma.

Men



Men lät o§ prisa Den, som omsorg täckes draga,
För alt wärt Rikets wäl, ja hela jordens klot.

Wi komme billigt hog, Han lätit sig behaga 
I denna tacka park bereda Hälso-bot.

Mig tycks, dä man rest hit at nyttja samma gäfwa,
Man framför alt i dag bör HErren derför lofwa.

Just nu man Sjutti är nog märkligt bragt til ända,
Sen Satra Hälft-Brunn kom alraförst i rop, 1699.

Och liksom Frid - stad blef för usta och elända,
Som denna ärsens tid här samlat sig i hop.

Lät otz för sädan Näd, och till Den Högstas ara,
Omtala hwad har ffedt, och tacksamt lof frambära.

Med detta Hundra-tal wär kalla nptäkt blifwit,
Ty keäer 6Men!iök giort henne dä bekant.

Detz lamhet i en arm har watttets kraft fvrdrifwit.'
Och Doktor- LkraZge Myt beftt' tväk Halsv-paNt t 1700.

Han ffyndar frän Westräs, tre mil pä Fahlu wägen,
At röna kallans art, och hur' den war belägen. H
En äder fanns, som har ej mänga städs sin like,

Och wisar basta halt uti et crefalt sprang.
-Strax sattas Tunnor ned och kastas up et dike,

At strömen derifrän skull' fä sin fria gäng.
Dereftcr börjar man at skog och buskar fälla,
Och kallar denna Brunn Trefaldighetens källa.

Pä fyrahundra steg sud-ost i samma ängden,
Alt innom Kila Rä pä Broars sanka mark, b)

Man andra kallan fann, som ock höll prof r längden, 
Fast sdeii af klinern! ej kändes lika stark.

Hon Seger-källan nams, till Swensta wapnens heder;
Och nägon tid man där det basta bad bereder.

A z Der-



Derester kom ocksä den tredie i sin dager,
Igenom 8Kr->M5 flit, som synar lägsta dal,

Natt intil Brudbergs fot han henna sielf uptager,
Der spränget wäller upp wid roten af en Al.

Straxt rödjes deromkring, man efter ädren gräfwer: 
Brud-källan sär fritt lopp, som Hälsv-watten häftver.

Men fäfom ingen Brud bör utan Brudgum wara,
Och än i samma Lund en dylik källa läg,

Man will med Brudgums namn dem bägge sammanpara, 
Och genom sädaut band man liksom nytta säg.

Det tycks, at källans kraft wid mista är kan werka,
När wi bland Ewas kön en stor förändring märka.

Det war ej langt förllt man börjar at wärdera
De Swenffa Brunnars art, som ännu woro fa; 

Norrmalms och Medewi, Wiksbergs med nägre flera 
Den tid dock sägs i bruk för'n Sätra hittas pä.

Nu ffulle Westmanland ocksä sin kalla aga,
Hwar nödstält kunds här med matten slg förpläga.

Till större säkerhet war Brunn än mera pröfwas,
Man Vrbiin Mrne ber at derför resa hit. 1701.

Det genom honom war, som sädan konst mäst öfwas,
För Swenffa Brunnars flor han wisar mycken flit.

Han nästan alt beser, hwad Hälso-watten heker,
Och noga röner ut hwar källas PiMeter. c)

War Ml-no strax derpä med fägnad kan berätta,
För Länets Styresman, som dä Gref croniiielm war, 

Om Sätra wattuets art, hwad plägor det kan lättay 
Han uppenbarar alt och intet derwid spar.

Hit samlas hundratals af bräckliga och sjuka,
2lt söka hälso-bot och stora källan bruka.

Hit



Hit fördes Uslingar, snart sagdt med all flags krämpa, 
Liksom i fordom tid man wid Bethesda s äg.

Här stora under ske, ty denna Brunn fätt dampa
En mängd af bräcklighet, sä wäl hos hög som läg. 

Läs 8Kr.iZZe8 lilla bok, som talar om de mästa, ^
Och wisar, at wär Brunn är en ibland de bästa. 6)

Här träffas än i dag nog mänga flika gäster.
Man liksom pä en gäng kan marka lifwets bnst. 

Dock finnes till wär frögd dc säkraste -itteNer
Af dem, som lyckligt wis sin wark och pläga mist, 

Tropheer kunna bast till seger wittne wara; ^
Och kryckor här wid Brunn dest warkan ost förklara.

Fast an mot Dödsens magt ost läkedom ej lemnas;
Man dock till nägon tid ibland tyks finna bot.

Wär Sätra Hälso-Brunn kan derför kostbar nämnas, 
At mängen af detz bruk har längre stätt emot.

Den Högsta Magt ibland et ökdat lifsmätt räcker,
Och efter sitt behag wär wedermvda siacker.

Och säleds ligger grund, när wattnet säges frälsa,
Ej blott uti dest kraft, men uti Guds försyn,

At dumben talar fritt, den sjuka fär sin hälsa,
Den halte börjar gä och blinde fä sin syn.

Det är ej menskio-werk. Ack! se den Hogstas finger, 
Hwars godhet har befalt at källan här upspringer.

När OoAor LKraZZo säg, hwad Sätra Brunn betydde, 
Han skaffar genom köp sig denna lilla tragt.

Hwad förr till Broarna och Fengsbacks egor lydde, 
Blef snart, som egendom, hit utan klander lagdt. 

Och säleds war han den, som första isen bräckte,^
Samt här wann laglig ratt för sig och för sitt flagte.



Han strapt till Gasterstjensi sm5 byggnader anlade,
Det war ej niödan wärdt at sätta up Nall^tx.

Har sägs dock ester hand, hwad man af nöden hade:
Til Kyrka innan kort Ms ock en tjenlig plats. 

Haturen liksom jjelf alleer will utstaka.
Men i'Uloii kl^Mluings drift siik möda taks bewaka. c)

Sen med Kring war främling uti Bender,
Och under resan hem i Hamburg saknad blef, i7iz 

Kom Sätra genorn arf i Dockor k-iollkenL händer;
Och deriftän har VoILk bekommit köpe-bref. 17;?.

Han utom annat nytt, om Bruns-hus har anstaltat.
Och har med mycken flit sitt dubla kall förwaltat.

Men efter nägon tid snart alt i hast förwandlas, k)
Nar antlig sista gäng wärt Sätra blifwit fal.

Ty af ^steflor voU war Brunn nog kostsamt handlas, 
Zust nar man fyra ffref uppä wätt fytti-tal. 1744. 

Det wgr IMMus, hwars minne stadse lyser,
Som dä for allmänt wäl sä utmärkt ömhet hyser.

Med sin frikostighet wär Vissop kan uträtta,
At hwad förfallit sägs, här innan kort wardk nytt; 

Han ock för uflingar lät Hospital upsäita,
Det masta häromkring af honom blef förbytt.

Och pä et sädant sätt, som man ef bör förtiga,
Har Sätra, i wär tid till wälnrggt fatt npstiga. Z)

Men märk: wär Hedersman, som altid grundlardt tänkte, 
Fant äfwen medel op at fä wär Brunn i flor:

Ät ^cgäemicn j '8a!-i Han dsn ssättkte, 1748
Han wiste, hon war den, som ingen ting förfor. 

Hon hade bästa rad at hälla har betjenmg,
Och,<ms§gs derför ward sg hederlig förläning. b)

Man



9

Man redan Tjugu är har nyttan däraf njutit,
Ty tVcaäemiLn har wärdat Säkra ömt.

Hwad Gästerna behöft, kan har ej sagas trutit: ^ 
Hwad tiden äldrigt gjort, är ock til bruk utdömt. 

Ny Kyrka, Sal med mer, som man här funnit nödigt, 
Hon äfwen ffaffat hit; men intet öswerflödigt.

O O O
Näst GllDs walsignelse man sig i dag erindrat,

At Brunn har biifwit kand igenom wittre Man, 
Som gifwit mogna rad och sjukas sweda lindrat.

Wi hedre hwar och en, som warit Sätras wän. 
Det hör just icke hit, at deras minne kista, Y 
Dock är min skyldighet, här komma hog den sista.

Liärcn, Ditt wärda namn ftär teknadt här l Ceder, 
För waksamhet och flit at wärda bräckligt folk. 

Igenom trägen tjenst Ditt rykte widt sig breder;
Ja, orten häromkring blir städs Din modas tolk. 

Och fast Du större kall, som högtförtjent, bekläder; 
Du dock med kärt besök en hwar ibland otz gläder.

Jag har snart Tjugu är äsyna witne warit,
Hnr Du pä flere sätt takts hjelpa up wär Brunn. 

Mäng usiig l.n^ru8 Din huldhet har erfarit,
Den största hjelpsamhet har kommtt as Dm mun. 

För sädaut och än mer jag är Dlg hvgt förbunden, 
Och sugnas af Ditt wäl, som Wän, til sista stunden.

G O G
Wälsigna, Store GUD! de medel, Du vtz unnar:

Du är begynnelsen till alla goda werk!
Bewisa an Din Näd wid detza Häljo-Brunnar,

Glf otz en lycklig cm-! Den swagas krafter stärk! 
O! Högste Läkare, som kropp och sjal kan lM,
Ack! wärdes hwar och e» Din milda hjelp tildela'

B



Up Brunnar til GUDS los, at prisa och berömma,
At wistl stora ting, som HERren wid er gjort.

Wi önffe, at I jämt mä lika hällsamt strömma,
Sä länge krämpor gifs i nägon Swerges ort 

Upläten edor kraft, at krankhets banden lösa:
At man med ständig frögd sär edert watten ösa.

G G O
Men ^vol.r». Landets Far, och Swears milde Förste, 

Det är Din glada dag, som muntrar otz til frögd. 
Och som wär minnes-fest ar en ibland de störste,

Sä är en hwar bland otz til trogen önstan bögd. 
Wi för den Högstas Thron otz ödmjukt nu inställa,
At för wär Ofwerhet af Hjertat suckar fälla.

GUD läte ^voi.rn8 tid förnögdt, men makligt strida:
Beffydda, Mmagt sjelf, wär Konung med sitt Folk! 

At ryktet om Detz wal sig mä kring jorden sprida,
Och blifwa är frän är en allmän wälfärds tolk. 

Wär Drottning lika sä uti Din ward influta,
At Hon mä sälla dar och ständig trefnad njuta?

WärCron-Prins,Nordens SohTreCronors glans och smycke,
Tildela, Store GUD, den största sällhets lott!

Detz älffade Gemäl, som wunnit allas tycke,
Bekröua med Din Näd och hwad hälst namnes godt 

Prins och ^voi.i>n5 del lät blifwa lik med detza, 
Och nöje t"stndtals omgifwe wär Prinsetza!

Men alla Kungars Kung, som bor uti det höga,
Som Himlen har til stol, men jorden til Din pall, 

Wänd nu til Swea Barn Ditt milda Faders öga,
Fräls sjelf wär Foster-bygd frän nöd och olyks-fall! 

Hjelp otz at söka et, hwarandras wälgäng önffa,
Lat frid ibland otz bo, och enighet fä grönffa

Gif



Gif Rikscns Ständer rad at wälja ut det bästa,
Som tjena kali til hjclp för bäde folk och land!

At söka allmänt wäl och hwar ens ratt befästa,
Led Zions wäktare med Dine starkhets hand!

Lät Nådens klara ljus och Frihets stjernan lysa,
At ingen i wärt land mä agg r hjertat hysa!

Den fordna redlighet lat här pä nytt upwakna,
At dygder, wett och flit, mä täfla hwar med an!

Lat konst och wltterhet wärt flagte aldrig stikna,
Utrusta ock med kraft hwar rättstnt Ämbetsman!

At Sala wisdoms fält, som är ofl oumbärligt, ^
I ständig tilwäxt stär, och pryds med blomster härligt.

Du, som med wälbehag, hwad ssapadt är, ger föda, 
Och hör korpungars rop, samt gifwer must och korn,

Wälsigna jordens frukt och lät ofl af detz gröda 
Fä detta är wärt mätt ur ymnoghetens horn!

Ack! wärdes store GUD! afwända sorg och plägor,
Krig, hunger, smittsam päst och grymma wädelds lägor.

Min önssan blifwer sist: hwar närnings-gren mä trifwas! 
At handel, siöfart, flögd med Berg-werk ge »v-mce!

At arbet lyckosamt i grufwor mätte drifwas r
Och at ej landtmans bok mä flutas med Lai-mce!

At hwar en bärgning fär, som wil sig redligt nara,,
Men at wi framför alt Den Högsta rätt mä ära.
Wär hälsa, lif med mer wi lemna i Djtt fföte,

Wär milde Himla Far, blif sjelf wär fföld ochstaf!
Lät wära werk gä wäl, at wi ofl aldrig stöte,

Styr sjelf wärt lefnads ffepp pä tidens stormand haf!
Beskydda Swea Land til Werldens sista stunder!
O GUD! wi lofwe Dig. Wi prise Dina under.
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Anmärkningar
Om

Sätra -Hälso-Brunn i Westmanland.
är belägen i Salbergs Län, öfwer-Tjurbo härad ochKila 

Sockn, emot Fleckebo Rä, nära inril Sätra byn, hwar- 
af den i början ymsom blifwil kallad Kila och Fleckebo Brunn; 
men är i sednare tider rnäft bekant under namn af Sätra. Lig
ger wid landswägen, som löper ät Fahlun, z mil frän Wäster- 
äsj 4 mil frän Äwestad samt i^mil frän Sala.

n) Härads-Höfdingen?et. 6)41eulivk, som war denna Adel» 
Ättens Stamfader, f. 164g, död 1706 och begrofs i Westcr 
Färnebo Kyrka. (Se V. 8tiernmau8 Xlatr. kl. m;.) hade i flereär, 
under silt wistande i orten, hört ratas om, al Allmogen wisia 
tider wid Sol-gängen besökte denna källa, och ar mange af sädan 
wattu-drickning blifwit botade för ätskillige krämpor. Efter nagon 
äkommen lamhet i en arm, wille han äfwen stelf göra försök 1698 
och i699,at med badning lindra sin pläga. Sädant lyckades, och 
Han försummade icke, at strapl dcrom underrätta da warande I'i o- 
vine. kleciiLiig Doel. hwilken, säsom andra i^lochLi,
i anledning af ^rctnatern (stdan LandS-Höfd.) Vrban l^j^rnes
utgifne Frägor eller Flockar om wattnet, hade begynt i Landsor
terna eftersöka mineral-källor. Wid sin hilkomst 1700, fann vo- 
<Ior 8kraM pä denna tragt et stort förrad deraf, och upkogstraxt 
Trefakdighets källan, den han stelfbrukade med besynnerlig nyt
ta, och under samma lid innom liten cliliricck Nptägle Geger-käl- 
lan, Brud-och Brudgums källan, utom flere mindre an- 
tvisningar, hwilkadock blefwo,säsom onödige och sivagare, lämna
de, efter Trcfaldighets källan, hwilken sedan ständigt wariti 
bruk, befanns fä yinnogr gifwande. Hon hade Z särstilte8omcer, 
r; aln frän hwarandra, som i början hwardera sätt sin tunna, 
Men i sednare tider Hafwa2 blifwit i er stort kar sammandragne, 
vch äger nu allenast en af de mindre tunnor sin äder i behåll. 
Wid Seger-källan ivar Bad-inrättning, som mänga med stoe 
förmän nyniak, Sött wätten finnes här ej mera än en källa i Hagen.



iz

b) Den tragt, hwarpa dctza källor äro belägne, war den tiden ett 
kärr eller sänkt myra med nägra alder-buskar, säsom pä södra si
dan häromkring ännu befinnes, alt up til Solinge pä Z mil.

c) Ar 17O1 bles ^rcliiat. kliärnc anmodad at resa hil och när
mare-försöka dcpa Brunnar, och wid samma tilfälle har han äftven 
^roderm ficre källor. Om Sätra wattnetS halt och wärde, beträt
tar han sedan genom bref frän LtocKKolm d. 19 ^uiii samma ar, 
sör LänetS Höfding(dä Laron,sedan Grefwe och2likS-Räd.)6ull. 
OonlnelM. Och som orden där lyda:-Hoppas, ar deste warn de 
M-^/fte liter lära eftergiftva. och i wistc sjukdomar ril äf- 
wem^us öfwergä/ soiu i »rjalre - sjukdomar, hjerte-klap^ 
ningar, lnonstbus tam rcteiitiL guam uimiis, iu Artritläe va Aa
Icorlmtica, M, M»

ä) En ordentelig Brunns-Deilnin tog äsiven början 1721, da 
voöl. Larl ?recl. koloxv betjente gästerna, under del at voölor - 
älrraAAL förestod Lnrcn wid Ivleäevi. Följande äret war LkraAAs 
siclf nänvarande, och utgaf derester 170; en NU nog sällsynt tra- 
ölat,som kallas kort fLrfaccning afnagre lyckelige 6'»^som 
skedde cun ssmaren af är 1702, wid de för nägra ärstdan 
upfmrdne hälfo-källor i Wetzmanland. m. m. Utom äecii- 
catioi, ,il H. K. Höghet kloclviA So^llia och ek Lxtr-,6k af brefwet 
ril Gref Lroichielm, finner man der anteknade 54särffiltemär- 
kelige Lm-er. Sedan Utgaf voöl. k>er. ^5vin§ cn dylik berättelse 
pä lyckelige händelser emellan 170; och 1729. Det wore til ön- 
jVande, at sadane förtekningar sedan utkommit, sä hade den Hög« 
stas lofochSarra minne icke, som nu skcdt, med de afiedne kom
mit at förgätaö. De Herrar Doälorer, som i sednarc tider här 
hållit sina äiaricr, äro ännu lefwande wittnen til de stora Om-ci-, 
som i deras närwaro stkedt, hwilka nu icke här kunna anföras; 
men forrjenar dock nämnas, at Herr /istolsor Oarclim, säsom säl- 
synl berättat, det han wid denna Brunn 1746, stdr cn hek bin- 
nike matkutdrifwas,och haller före, at utom^leäevi, jngenBrunn 
hulpit sä mänga ustiga mennistor til halsan, som warl Sätra.De 
mänga kryckor, klumpar och bräcklighets wedermälen, som ännu i

B z Brunns-



Brunnö-huset äroat se, och lilförene i större myckenhet här warit 
förwarade, lämna tydeliga bewis asdetta walmetS lyckliga wärkan.

e) Sedan DoÄ. 8Kr»AZL inlöst de sma henunans delar, hivarpa 
Brunnen blifwit uptagen, nemligen: Fengs-backen, ^ hemman 
Krono, (som 170g d. 16 blef köpt til Skatte och pä Läns
mans lön anslagit, ) samt Broarne Z Skatte, (som sedan 1715 i- 
genom Kammar-Radet 6-u-on ^oli. L-istinir klemininA til frälse 
blef mbytt, ) bekom denna Brunn sina nu rilhörande sma ägor. 
Af desie, äro -Vlleernn, ak märka, som genom karsn kleinniinAL 
kostnad och försorg blifwit anlagde. Dä han 1705 och följande 
är tvistades här under Dermincino» lät han med dikning och röj
ning planer» den sänkta tragten häromkring, och der plantera ät- 
sikiliiga löf-rrän i ffera alleer,hwilka spatser,gängar och skuggrika lun
der nu sa myckel mera bidraga lil gästernas nöje, som bäde konst 
och natur deruti igenkännas; En watlu-konst hade äfwen blifwit 
inrättad wid Brudgum - källan, och äfwen sa pvi aminer pä 
wisia ställen upsatke; men sadant har sedan kommit at förfalla. 
Pä en stor plan, ser man här alleerna sasom i en stjerna samman
löpa,(och derisran är den behageljgaste utsigt at Brunnen och alla 
wäderstrek häromkring. I öftigt är ock Ln-nion wid Säkra om 
Somarrid-n gänska wacker , för de pä Södra stdan nästgrän-
sande ängar och löfffog, sä at den iäflar med de stästa brunnar i 
Riket.

k) Gammalt folk berätta, at första aren icke warit nägot 
Brunnö-hus, utan endast en jordwall omkring källan. Här wo- 
ro icke heller da nägre bonings-rum, utan de hilkomne gäster to-- 
go qwarter i närmaste byar, innom ^ kil ^ mil, sasom i Sätra, 
Snickartorp, Boäsen, löfäsen, Bennerstigen, Olsbo m. m.hwa- 
räst ännu witza är, enär trängsel är wiv Brunnsgården, nägre 
kunna loZera, isynnerhet i Sätra byn, der ock ärligen en stor 
mängd af Fattige inrymmas. Afen gammal (Larm öfmer Brunns, 
gärden ser man, at ätffilligeStändS-personer, straxt efter 1700 
talets början, begynte upsätta wänings-rum, sasom; Lt-us Leor. 
^.nclenlnelm, Camar-Radet v.VaIker,^stellor K>)chec!cor, Lands-H. 
öenrelllierna, Räntmäst» ^Vsllcave, HäradS-Höfd» v.



felstor ^estnelmmed flera, sä ock, stiTsickent. 8-,1-on ?astlikröln 
nägot derifränwid Brud-berget, hwilka sina byggnader sedan be
hölls namn af första egarne, in til desi at de pa 1740 talet alle, 
sammans blefwo til Brunn inlöste, och större delen jastm för- 
sallne ombyggde. I närwarandc lid räknar man kring Brunns
gården, med de närmast derwid belägna boställen , Lungnet, Ha
gen och Broarne, 24 särssilte byggnader, som bestä af ungefär 60 
bonings-rum. Alla äro belägne norr om källan brcdewid landS- 
wägen ; men pa södra sidan har man Kyrkan, Brunnshuset och 
Dans-falen. I Ooöl. LlfvinZs lid hade gamla Kyrkan och BrunnS- 
huset blifwit upfatte. Til del sistnämde har en Tafla blifwit ffäukt 
afen utlänj^ konstnär, som medelst olika ställning pä g sätt ut- 
tvisar Treenigheten, och är ännu at anse som et konststycke. Ar 
1729 i rvid resan ät Tuna, har Konung kUmvnia besedt 
denna Brunn, och härstädes spisat middag. Flere Kongl. besök ä- 
ro ieke bekante.

Z)Jnril är 1704 hade Doökor Lkra^ge, sasomegare ochBrunSs 
Intonciont, Sätra under tvärd; men sedan han , säsom Lif-Xle- 
siien5, fölgt Konung O-riri. XII i fäldt, kom Dockor ?ctr.D!sviu8 
efterträdande ?rovincia1iVlechcu8 at föresta Lurerne, in til ^1719, 
dä han ock nägon tid derefter blef Xleciic. stroselsor i Abo. Doökor 
8 kraZAe hade ester återkomsten frän kcnclern 171; blifwit BrnnnS- 
Xlechcus i DunehnrZ, och der Utgiftvit 2 Ir-iölawr pä Tyska 0M 
samma Brunn. Han afled 1718 i Dambm-A utan manlige arf- 
wingar, hade blifwit adlad 8kr-ioAenlkIerna, men ej mkrockiLerach 
(War född 1650. Son af Prosten Dlos 8kraZA0 i Hedemvret) 
Derefter rilföll Sätra Doökor 8KraZ^e8 Syster," Prosten 6abri- 
c! L. lkollkenii Anka i Hedemora, och sedan kom hennes Son, 
Ooökor 6ak>r. Diollkcn, ^lkelkor och krov. Xleckicns i Westman- 
land, at blifwa ägare har til. Han geck äfwen gästerna til han
da under Brunns-Hmincrna til 17^6, da han pa en resa i 
Romfertuna hastigt stukade sina dagar. Af desi arfwingar såldes 
Sätra 17Z9 til Regcments-Fältskären wid Oarclet, Lkrilk. Volsis 
och desi Son,^stossor och strov. Xleclicus Valent. Volsis, war se
dan bäde Brunns-Doökor och Disponent. Zlr 1744 blef omsider

den



denna egendoni inköpt af framledne Biropen Ooickor ^nciei-s Ko.I- 
1enlU8 för 24OOO dlr. kunr, som ock sedan rilhandlade sig alla pä 
Brunns egor af andra upstme byggnader, hwarefter han med 
Mycken kostnad giswit Sätra mästa delen af nu egande äbygnad 
och prydnad , hade ock tänkt anlägga en sien-Kyrka, om icke dest 
död 17,0 sa hastigt deruti gjort hinder. NuwarandeKyrkan är up- 
bygd 1760. BruriS-Salen 1762. sann Brunns Huset ar 1741. 
Under ^erininerno hälleS här bön morgon och afton, samr alla 
Helgedagar Gudstjcnst af dertil förordnad Brunns-präst,hwilken 
syfla Kyrkohcrd. Oan. ö,Vesi1iuZ i Kila, nu flere är, til gasternas 
nöje förwaltat.

Il) Igenom Icliamentc af är 1748 updrog Biskop !^a!5eniu8 
Sätra efter sin och sin Frus död til l7plala Xoaclemie, safom e« 
wärdelig ego, och stänkte derjcinlc 90OOO dlr. k-.nn,hwaraf Rän
tan för 2OOOO dalers Oavital stulle ansläs til I-.N23rers inrälrning, 
AO Fattigas underhall och en lvlcchci aflöning ; men genom Bi- 
stopens tidiga död blef ingen wist författning gjord. Eljest märkes, 
at den i Opläla sä kallade I-v-,liemansi(a 'cklieoioAioe ftrotestion, ef
ter ofwannämde 1?ellamente, fatt sin början och aflöning, samt 
at Fru Blsikopinna», rmt->r>. x-rllvivi-i, fädd r.s X4oiils, efter sitt
Herres fränfälle, öfwerlemnak till Kongl. ^oacleinion denua Brunns 
egendom, under nägot särstildt betingande för sin tid.

>) Utom förcnamde Brunns kieciick 8K,!,§KL, »oM-n och 
Volft anmarkcs, at sidan Essor Volss 1744 salt Sätra, och in til 
I74Y Mom Brmms vocloi-bctjcnt nndcr 'leimmerns, emoktog nu 
,varande Xtlessoin i Kongl. dollexio meäico, voÄ. ^ob. -X. v-uelius sain-

'6

denren Gref kip^'> som 1749 pä 8ei39^inei- 0i-den§ waquar woro hit- 
rcile. at bcsi ^»eeks inrättningen, och von Note.Me-n, hwil-
kcn nägot fornt blcf anmodad at ä nyo xrobe,-, wattnct, leinnade he
drande bewis om wart Sätra, hwarföre owanncr, som willc sätta Lnmcn 
i miH-ci-eäir. ingen ting kunde uträtta. Estcr ^^tlor vllrel.uz hade m o- 
felsor NolsnäXlarnu 17; I och 1752 warit Brnnns Intenclem. och altsidan 
17;; nu warandckroftttor midKongl /rcail. i tch-lala, UoK. Llärv-Ii 
haft Sätra under sin ward. Utvin/Xsscff. varelmr, hade ock ot. äicl> L„,samt 
ester honom /rckeff. sol,. Xincibulk och voÄ. Lunclius haft npsigtcn wid det 

ngmdc Fattighuset; mkn samma stat blcf sidan pä uägra är indragen.
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