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perfruuntur, voluptatem; ignofcas tarnen, Vir Generose ac Nobi-
xissime, quod illam, qua me antea fere, quam Nobillffimnm Tuum
coram venerari mihi datum fuerit Nomen, ampleéti dignatus fis ,

gratiam publice aufus fim exofculari, ifthanc Tibi offerendo opel¬
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ut illucefcat unquam

, GENEROSI ATQUE NOBILISSIMI NOMINIS TUI

3VLECENATI OPTIMO.

Illa dies, mihi cum liccat ( melius ) TIJA åicere facta.
Interea opto,

Scrus in ccelum redeas, diuque
Gothko latus interfis Populo!

cultor hutniltimus

Johannes Ramstedt.
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ACIDULIS MEDEVIENSIBUS.
SECTIO POSTERIOR.

Continens Inftituta varia, Privi-
legia, tam Publica quam Pri¬

vata , & feriem Poffes-
forum.



ÅCIDULiE MEDEVIENSES*

Quum Acidularum Medeviensium Historiam,a Cl. Candidato Johanne Cnattingio egre-
gie inchoatam, abfolvere ipfi vifum non fuerit *, eam-
dem jam, mihimet, ejusdem ruris alurhno, natalis
foli amor & qualiscunque harum rerum ufus ac
notitia, pro virili parte, perfequi fuafit; idque ita, ut
inftituta ac privilegia, quibus fontes hi deprehenduntur
muniti, exhibendo cuivis Le&orum pateat, iftos nec
S:® R:ffi M:tis patrocinium, nec fuorum Possessorum
follicitam unquam defiderafte curam.

§. I.

Inftituta, qua ad commoditates &
oblettamenta faciunt.

Inter recentioris aevi inventa , Medevienfium aqua-rum utilitatem haut parum äuget illud,quod pere-
grino nomine Doucbe adpellatur, & balneorum, ad-
hibito fimul limo, falubritatem infigniter promovet.
De fönte, cujus in priori hujus tra&atus fefiione fa¬
tta eft mentio, Rödbrunnen Sc humilioribus circa lo-
cis, limus adportatur in balnea, quibus peculiares de-
fignatae funt aediculae. Quae ofcillationi inferviant cir¬
ca fontem fontisque aream, fcamna pendent. Cete-
rum ambulantibus jucundiflimum etiam corporis mo-
tum inire fuadent opacae porticus, quas prope fontem
& vicina circum nemora, in fuas lineas edu&se ar-
bores efficiunt.

Ut



MEDEVI SURBRUNNAR.

Då den vackra Afhandling om Medevi Hel-so Brunnar, fom Cand. Johan Cnattingius
påbegynt, af honom icke blifvit fullbordad; har
jag, fåfom född och uppfödd på famma ort, och
fåledes någorlunda underrättad om hvad till detta
åmne hörer, ledd af kårlek till min föd/lobygd, fö¬
retagit mig, att, efter min förmåga, den famma
på det fåttet fullfölja, att Låfaren må af de, till den¬
na Helfokållas förmon vidtagna, författningar finna ,
att den aldrig faknat hvarken Höga Öfverhetens
fkydd, eller defs Ägares fynnerliga omvårdnad.

§. «.

Om inrättningar til bekvämlighet hoc nöje.

En inrättning, fom i fednare tider blifvit vidtagen,ökar icke litet värdet af denna Brunn. Den
beftår i det tillfälle, hvilket Brunnsgäfterne nu äga,
att med Douche och gyttja kunna bruka baden. Gytt¬
jan hemtas ifrån den i förra delen af denna afhand¬
ling omtalte R&dbrunnen, och de fankare ftållen om¬
kring den famma, och nyttjas i de ferfkildte Badhu-
fen. Att förtiga de vanliga gungbånkarne, fom vid
Brunnen och Brunnsgården åro att tillgå, har man, un¬
der promenader i fkuggrika alleér, tillfälle till den
behagligafte rörelfe, få väl innom fjelfva brunnsgår¬
den, fom i de kringliggande parker.

A 2 Till



$ AcidulcC Medevienfes.
Ut eorum ufibus fatisfiat, qui curru equove ve-

hi cupiant, fufficiens equorum numerus in promtu eft,
quos modico pretio locat famulus, cui vigiliarum &
reliquorum ad acidulas fervilium negotiorum cura
demandata eft ( Rumor-mäßaren ). Praeter rhedas ac
fingulis perfonis duntaxat idonea curricula, alia etiam
fuppetunt, quae Vurft communi fermone dicimus, ea-
demque ingentis amplitudinis, utpote quae o&o vel
decem feflores commode capiunt. Nec faltandi de-
nique & metis ligneis, pilaque variis modis Lefe exer-
cendi> harum oble&ationum amatoribus, occafio deeft.

§. II.
Templum. Apotheca. Medici. Res Tabellaria.
Peculiare his acidulis Templum ftatutum, iis,

quae in priori hujus diflertationis parte {§. vm.) funt
allata, edo£fci novimus. In hoc mane & vefpera qua-libet precibus, atque fingulis, quae, praefente ad hasacidulas bibentium Ccetu, celebrantur, diebus feftis,
orationibus facris defungitur Nykyrkenfis Ecclefiae Pa-
ftor, qui annnentibus Praedii Dominis & acidularum
Patronis, rem hic divinam fimul obire fölet a).

Apotheca, quae medicamenta aegrotis praefcri-
pta, ementibus hic aperitur, prima jam acidularum
aetate inftituta creditur b). Me-

/1) Af hvilken denna fyfla efter Brunnens inrättning blifvit för¬
lä Paftorn i Nykyrke , Candidat. Dan-. Cnattingius , på gjord
Meister blef den 8 Junii till Brunns-Predikant antagen. Samma år
lan An. M. Soop , och allt fedan har denna fyfla med Kyrkoherde-
joHAN Berling, och 175^ nuvarande Kyrkoherden Herr And.
b) Bland Apothekare vid Medevi kan man nämna: Salberg, Ad.

af — Cavallin från Linköping, hvilken Apothequet nu inne-



Medevi Surbrunnar. 9

Till deras tjånft, fom vilja åka eller rida, kan
ett tillräckligt antal häftar, emot en ganfka billig
vedergällning till de fkjutfande, af Rumormäßaren,
utan uppehåll, anfkaffas. Utom ferfkildte åkdon,
tjänlige blott for en enda perfon, finnas hår ock
Vurftar, hvilka beqvåmligen rymma ett Sållfkap
af Still i o perfoner. Jämte defta förfrifkningar fak-
nas icke heller inrättningar till dans, keglelpel, bil-
bard , bollkaftande och volant.

§. 2.

Om Kyrkan, Apothequet, BrunnsMediei, Pofl-Contoiret.
Af förra afdelningen (§. 8) vet man, att Brun*

nen äger fin egen Kyrka, hvareft dageligen, morgon
och afton, bön hålles, och allmän Gudstjenft alla Sön-
och Högtidsdagar, fom under Brunns-Terminerna in¬
falla, och vanligen förråttas af Förfamlingens Kyrko¬
herde , hvilken, enligt conftitutorialer afGodfets Inne-
hafvare, tillika beftrider Brunns - Predikants Syflan a).

Det Apothek, fom hår finnes och hvarifrån
Brunnsgåfterne äga tillgång på de, efter Doffcorns
förefkrift, nödige medicamenter, lårer redan i Brun¬
nens forfta ålder blifvit inråttadt b). Af

råttad, derom åger man ej få fåker kunlkap förr ån från år 1699,
anfokning, af dåvarande Agaren till Medevi, Gref Axel Wacht-
den 19 Novembr. ftadfåftes detta ån vidare af defs Enkefru Grefvin-
Embetet i Förfamlingen varit förénad. — 1735 tilltråddes den af PafL
Cnattingius.
Beckerstedt, —Mörk och Nils Nyström, fom 1783 efterträddes
hafver.



10 AcidulcC Medevienfef.
MEDicos,quorum in hoc inftituto maxima ratio ef-

fe debet, quique Medevienfibus aquis adfuere, fequen-
tes enumerandi locus erit. Erat autem inter hos primusXJrbanus Hierne , S. R. M. Archiater & Gubernator
Provincialis, quem exceperunt
Joh. Gotts. Tran/eus ad annum —

Magn von Block, Tranflator Regni —
Joh. Lindelius — — —

J. Vollhun — — —

CoNst. Soem — — —

Joh. G. Geringius AdfefTor R. Colleg. Med.Vilh. Kammecker Adfeflbr R. C. M. 7Ben. Hunter S. R. M. Arch. — C ad an. 1760.Joh. G. Geringius iterum — 3
Jon. Gust. Forskåhl M. D. — JEric. Rydbeck M. D. — — i
Isac. Svensson Adfefior R. C. M. — Sad an. 1777.
And» Wåhlin Adieff. — — \
Jon. G. Forskåhl iterum — J
Laur. Christ. Tingstadius, M. D. & Anatomi-
cesProf. HoImiae,ab anno 1776, excepto 1777, ad an¬
num 1783 inclufive, qui de acidulis his pariter perfeptem annos meritiflimus, non firmiffima ipfe valetudi-
ne ufus, curam earumdem Nobiliis.&Experientiffimo,
quem modo nuncupavimus, Adfeftori Wåhlin tradi-
dit, qui eandem jam ex omnium fententia obit.

Pr/eterea, qui Qhirnrgiam exerceret, Virum
idoneum; advocare neceftum vifum eft, illudque mu-
nus, pa£to ftipendio annuo, adiit Scheningenfis Ci¬
vitatis Chirurgus Nathell.

Quo

1690.
1704.
1711.
1723.
1737.
1738.



Medevi Surbrunnar. ii

Af Brunns Do&orer, fom vid denna inrättning
åro få hufvudfaklige perfoner, kunna vi nåmna föl¬
jande: Arch. och Landshöfding. Urb. Hierne fämt
Joh. Gottsk. Tran#:us till •— — — 1690.
Riks Tranflatorn Magn. von Block — 1704.
Joh. Lindelius — — — 1711.
J. Vollhun _ _ — 1723.
Const. Soem — — — 1737•
Affeffor Joh. Gab. Geringius — — 1738.
Afledor Wilh. Kammecker — l
Archiat. Ben. Hunter — — >till år 1760.
Affeffor Joh. G. Geringius andra gång. 3
Doft. Jon. Forskåhl — — \
Doft:. Eric. Rydebck — — j
Affeffor Isac. Svensson — f till år 1777.
Affeffor And. WÅhlin —

Doft:. Jon. Forskåhl — —

Prof. Lars Chr. Tingstadius från 1776, utom
1777, till och med år i783,hvilken af denna Brunn,
under 7 år förtjente Låkare, för fjuklighet fkull för¬
ledet år måfte lemna denna omforg,s fom nu mera
af Affefloren D. WÅhlin, till allas, nöje, beftrides.

Dessutom har man varit omtånkt att anfkaffa
en Fåltfkår, och fedan Brunnsgåfterne utfett tillgång
till defs underhåll, år Stads Chirurgus i Scheninge
Herr Nathell antagen til famma beftållning.

För at befordra en bequåmlig brefvåxling för
Brunnsgåfterne blef ett ordentligt Poft-Contoir ^vid



/2 Acidula Medevie?ife$.
Quo Medevienfes aquas frequentantibus expedi-

tius eflet epiftolarum commercium, perpetua ibidem
& ordinaria tabellariorum ftatio, iisque qui prseeflent
annuum (alarium defignabatur mdccxix. *).

§. IIT.
Privilegia ac Statuta Acidularum Medevienfium

\publica auäoritate conßgnata.
Ut exa&ior difciplina, eoque ab injuriis omnibus

tutior perennaret Medevienfium acidularum ufus, privi-
legiis eaedem, a S:a R:a Majestate conceflis, aliisque
faluberrimis legibus munitae funt. Anno jam fuperioris
faeculi o&oagefimo primo Edittum in acidularum Me¬
devienfium gratiam, datum Holmise d. vi. Junii publi-
cavit GlorioL mem. Rex CAROLUS xi. Novem hoc
momentis abiolvitur, fancitque de fervandis bonis mo-
ribus, de re penuaria rite comparanda, de officiis illo-
rum, quibus acidularum cura committitur, quos pari-
ter ac ceteros,qui ibidem miniftrant, violafie perdu-
ellionis efi: c). Innovatum dein & amplificatum hoc
privilegium Regg. Senatorum praefcripto, dato d.
xxvii Maji mdccvii d) & iterum S. R. M:tis judicio,
petitioni Regis Regnique Senatoris, Comitis Caroli
Erici Gyllenstierna reddito, die iv Maji mdccxxi e).

Pr^ter hsc ftatuta, quas res Medevienfes ordi-
nant, de jure ibidem dicundo litterae Supremi Gothiae

Dica-
*) Samma år d. 25 Maji feck Joh. Falkström fulimagt att vara

Joh. Ad. Svanhals 1771.
vara våra Låfare obehagligt, åfven fom vi icke anfe det utom vårt

d) Se Litt. B. efteråt.



Medevi Surbrunnar.

Medevi Brunn inråttadt och (lat for Poftrnåflaren
utfårdad d. 19 Apr. 1719*).

§. ni.
Om Medevi Privilegier och andra åithhrande

allmänna författningar.
Till ordnings vinnande, och att denna Hel-

fokålla få mycket fåkrare måtte medföra den goda
verkan, fom dermed påfyftas, har den tid efter ai>
nan blifvit förfedd med privilegier af Höga Ofver-
heten, och andra nyttiga författningar. Det drög-
de icke långre ån till 1681, då Glorv. i åminnelfe
K. CARL xi. utfärdade ect Placat, angående Mede¬
vi Surbrunn, dat. Stock. d. 6. Junii , beftåendes
af 9 artiklar, rörande en god ordning och difciplin,
anftalter om tillförfel famt Brunns-Intendentens Skyl¬
digheter, hvilken , med den öfriga Brunnsbetjånin-
gen, tages i Kongl. M:ts ferfkilta hågn och förfvar c).
Denna Stadga förnyades och tilöktes federmera ge¬
nom Kongl. M:ts Råds Förordning af den 27 Maji
1707 d) och Kongl. M:ts nådiga Refolution på R.
R. Gref Carl Ericsson Gyllenstjernas underdå¬
niga fuppliqué af d. 4 Maji 1721 e).

Utom förenämde höga Kongl. Författningar,
rörande Medevi Brunn , har åfven Kongl. Götha

B Hof-

Poftmaft. derftådes: Jo ii. Ramsted t 1730. Nies Askenberg , 1762.
c) Som detta Document nu börjar blifva fållfynt, torde det icke

åmne, om vi helt och hållit intaga det till flut under Litt. A.
e) Se Litt. C.



'4 Aeidula Medevienfes.
Dicafterii datae fiint die iv Junii mdcci. Aliis eidem
Dicafterio miffis licteris an. mdccvi d. xxvin Maji,
Regii Senatores, legibus adminiftrandis praefe&i, ju-
bent crimina, ad has Acidulas patrata, aTerritoriali Ju¬
dice, huc advocato, eile dijudicanda, reosque pcena ad-
ficiendos: ceteras vero res, quae ad Oeconomiam &
Difciplinam fpe&ant, Do£toris, qui acidulis praeeft,
arbitrio conftituendas e(ie /).

§. IV.
Privata a Pradii Medevienfis Dominis

fafta ßatuta.
Nequé Medevienßs praedii Poffeflores fuo confilio

aut ftudio Acidulis hifce unquam defuerunt. Inter
ea, quibus earumdem ufui ac legitimas adminiftrationi
confultum eft, referantur binae HEDEVIGiE ELE¬
ONORES Reginas Viduae, quibus Villico fuo Du Rees
minerarum Praefe&o, ad fa&as ab ipfo rogationes re-
fpondet, litterae, aliae datae Holmiae die. 11 Aprilis
mdcxci ,f aliae d. xxvin Jan. mdcxciii g). Accedunt

Ejus-
/) Se Litt. D. ~~
g) 1688 köpte Hennes Maj:t Ehke-Drottningen på Banco-Au6tiotiWik famt ftora Ryfriinge, hvilka voro i Banquen lagftåndne. Dellemålte Drottning emot Dels utgifne köpeftilling återlemnade. Således

ågor belägen. Hon har mycket bidragit "till Brunnens uppbyggnad.Liberts till Uppfyningsman vid Brunnen, under bemålte Hauptmanstige årligen att utdelas; jåmte andra till god police hörande anftalter.by på 3 år, qyitt och fritt från alla utlagor, på det han litt påtagnafkuite kunna föreftå: Om Badhus-inråttning , att de Badande ej måt-brunns hemmans råntor, jåmte hyrespengar för Brunnshufen'till nö-
flånger honom från all befattning med Brunnsmedlen, utom den , attningen framdeles vara betånkt på Reglemente for famtlige Brunns-



Medevi Surbrunnar.

Hof-RÅtt under d. 4junii 1701 utfärdat ett bref
rörande Jurisdiktion derftådes. Ett annat, flällt till
famma Kongl. Hof-RÅtt, ifrån de, till Jufticens ad-
miniftrerande af Kongl. M:t förordnade Råd, d. 28
Maji 1706, ftadgar, att förefallande brottmål vid
Brunnen Ikulle af Håradshöfdingen i orten på ftål-
let afdömas, och den brottflige afftraffas: hvafemot
Brunns Doktorn endaft hade att befatta fig med Oe-
conomien och en god ordnings hållande /).

§; IV.
Enfkildta Férfattningar vid Medevi, af

defs lnnebafvare.
De, fom varit Innehafvare af Medevi gods haf-

va icke heller ur akt låtit att till Brunnens förmån
vidtaga åtlkilliga nödiga författningar. Hit höra En-
ke Drottning HEDVIG ELEONORAS tvånne Re-
folutioner på Bergs Hauptmannes Du Rees infånde
Memorialer angående Medevi Surbrunn, gifne, den
förre Stockh. d. 2 Apr. 1691, och den fenare
Stockh. d. 28. Jan. 1693 g)> bägge tjänande icke

B 2 min¬

dert 7 Decembr. ftora och lilla Baggeby , Baggetorp, Oßan och Vaß:an.
Hemman hlefvo den ii Junii 1694 till Säteriet,Medevi af Hogftbe-
var Hon déffa aren Ägarinna af Medevi Brunn, på Stora Baggeby
Till följe af forfta Refolution fororanades Brunns-Fåltfkåren David

direftion, och 10 tunnor fpannemål från Vadftena Hofpital till de fat-
Enligt den fédnare Refolution foruntes Bruns-Fåltfkåren, Stora Bagge-
vårdfkap for Brunnsgåfterna få mycket båttre till deras beqvåmlighet
te dermed fkåmma våningsrummen. I Mom. 12 omtalas Medevi Sur-
diga reparationer vid Brunnen. Om Brunns Medici åtgärd, fom ute-
tillfe det Armbåffemedlen ordentligen utdelas. For öfrigt ville Drott-
betjånte.



16 Acidulce Medevienfis♦

Ejusdem Reginse alia inftituta, quibus frumenti vigin-
titonnas, non ex eo quidem, quod per annum Vad-
ftenenfi Xenodochio fupererit, ad legem inftituto huic
recentius latam , fcenori dandurn eft* Ted ex areis ipfi-
us Vadftenenfis reditibus pendendas, & ab Acidula-
rum Procuratore conjun&im cum Sacerdote egentibus
rite diftribuenc 3 confirmat h). Neque inita cum a re-
liquis praedii Poflefloribus /), tum a fontis Procurato-
ribus cetera confilia omnino reticenda exiftimamus k)\
quae,ut haut minus infignem liberalitatem, quam pro-
penfum ac de Acidulis hifce follicitum animum abun-
de teftentur, certis tarnen perfonis atque temporibus
magis adcommodata reperiuntur, quam quae fufius
hic queant recenferi. Curam vero, quam de Nofo-
comio farto te&oque confervando vel femper geffe-
runt, vel adhuc etiam gerunt ad Medevienfes Aquas
Hofpites, optime teftantur adverfaria, quas ad easdem
anno mdgclxxx & mdcclxxxiv habita funt.

^ $. v.
h) Gifven Stockholm d. 27 Apr. 1707 och kan fes i Candidaten
i) 1:0 Memorial for Brunns-Dire&euren David Liberts, af Fålt-

2:0 Grefvinnan A. M. Soops forflag till en god ordning vid Mede-
rande Brunnen, från famma Ägarinna.
Martii 1707, om hyrorna af hufen. — Förbud på Loftråns huggande
4:0 Af en Skrifvelfe från Gr. A. M. Soop 1716 inhemtas, att man

icke fkedt.
ftadgas, att inga Byggningar må fattas for når Brunnen eller gråfnin-
forfta och andra ringningen till klockan 5: att fammanfkott till dem
och efterfer att elden år flackt: att inga varor fåljas utom tor-

k) Af Hterne , Constantistxjs , och flere, nåftan af enahan-
Memorialer hafva gifvit anledning.
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mindre till Brunnens våfendtliga behof, ån god ord¬
nings underhållande. Vidare förekommer famma
Drottnings ftadfåftelfe på 20 Tunnor Spannmål for
de fattige, hvilka nu icke af Vadflena Hofpitals
Spannmål, (om efter nya ftatens författningar hä¬
danefter fkulle utßttas på ranta, utan af Vadftena
Slotts afradsfpannmäl borde utgöras, famt afBrunns
Intendenten och Brunns Pråflen forgfålligt utdelas b).
Åndteligen böra åtfkilliga memorialer, och förfla-
ger m. m. dels af de följande godfets ågare i),
dels af Brunns Intendenterne k) hår icke förbigås;
hvilke, ehuru de vittna icke mindre om en utmårkfc
frikoflighet, ån forgfållig omtanka om Brunnens vid-
magthållande, likvål åro få ferfkildt afpaflade till ti¬
der och perfoner, att de hår icke låmpligen kunna
intagas. Att Brunnsgåfterna årligen varit och ånnu
åro angelägne om Lazarettets vid magthållande, der-
om vittna Brunns Protocollerna af aren 1780 och
1784-

b 3 §- f.
Cnattingii Difputation om Med. Surbr. Del. I. pag. 44.
marfk. Gr. Axel Wachtmeister, angående Byggnaden vid Medevi»
vi, Stockh. den 2 Maji 1703. Åtflkillige Bref till Doft. Bloch , rö-
3:0 Pur.ftér af R. R. C. E. Gyllenstjerna , Stockh. den 5

till Löf-falar; Forfattning angående en Fifkfumps inråttande vid Vik.
velat Ikattlågga Medevi Brunn, hvilket dock på Hennes förklaring

5:0 Uti en Brunnsforordning af Gr. A. M. Soop d. 20 Febr. 1713
gar fke, att icke ådran må ftoras: att de fattige lkola dricka mellan
må fke i hvarje vecka : att Rumormåftaren går omkring hvarje afton
get m. m.
da innehåll af de i noten i) uppgifne Refolutioner, hvartill delfas



Åcidulcc Medevienfes.
§• V.

Stata bibendi temyova. Annna bibentium
frequentia.

Tempus, quo per aeftatem frequentari folent Me¬
devienfes Acidul# , in tria fere intervalla divifum eft,
quorum fingula quatuor hebdomadibus abfolvuntur,
ab exeunte Majo ad finem ufque Augufti dedu&is.

Dubio vacat, Medevienfes aquas ex eo inde tem¬
pore, quo fuperiori illae faeculo inventse funt, quot-annis potas fuiße; quamvis ex incorruptis raonumen-tis annuus bibentium numerus tradi non poffit. E-umdem vero, fi illos exceperis, qui aut Nofocomiifuerunt alumni, aut de plebe proprio femet ipfosviatico fuftentarunt, ab ea, quam fcimus, aetate ita
perfequemur:

Numerus bibentium erat:

anno 1776 — — — ßo.
1777 - — —67.
1778 — — — 95.
1779 — — — 81.
1780 — — — 64.
1781 — — — 100,
1782 — — — 130.
1783 _ _ _ 2I2<
1784 — — — 139.

Neque fummos Reges & Principes, qui hisufi acidulis funt, reticendos efle exiflimamus:
HE-
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§. 5.
Om Brunns - TerTninerm och Brunnsgåflernas

antal vid Medevi.
Tiden att nyttja Medevi helfovattn år hvarje

fommar fördelt i Tre Terminer, af hvilka hvar och
en utgör fyra veckor , råknade ifrån flutet af Majitil Augüfti månads flut.

Det år oftridigt, att Medevi Brunn, ifrån fam-
ma tid , fom den i förra århundra blef uptåckt,
årligen varit befökt, ehuru man icke i en oafbru-
ten kedja, i brift af förvarade handlingar, kan uppgifva
Brunnsgåfternes antab Vi vilje meddela få många år,
lom vi kunnat famla, hvarvid likvål mårkes, att ej de
fattige upptagas, fom på Lazarettets bekoftnad blifvit
underhållne, eller de af allmogen, fom underhålla fig
fjelfva.

Antalet af Brunnsgåflerne var
år 1776 — .— *— 80*

*117 —
—

.— 67.
i?78 •— ■ — •—: 95.
*179 •— — -— 81.
1780 .— — — 64.
1781 — ' — —- 100.

1782 — — •— 130.
1783 ■— •— — 212.

1784 — — , — *39-
Vi böre ej heller förbigå att nåmna, det denna

Helfo-kålla blifvit befökt af flere Regerande och Hö¬
ga Kongl. Personer. En»
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HEDEVIGAM ELEONORAM Reginam Vida-
am /). -anno 1687.

STANISLAUM Polon. Reg. ?n). 1712.
FRIEDERICUM Suec. Reg. ■? 2)
ULRICAM ELEONORAM Suec.Regin.5 lz
GUSTAVUM Pr. Regni Hered. o\ *770.
FRIEDERICUM ADOLPHUM Su. Princip. 1771.
SOPHIAM ALBERTINAM Su.Princip. Reg. 1783^

§. VI.

/) Minnet af detta Loga befök år åfven förvarade j någre Latin»
üfter-Göthlands Befkrifning pag. 698- Sed. Del.

vi) Se Lagerbrings Sv. Hift. Del. 4. Afdeln. 3. pag. 60.
ti) Vid detta tillfalle anftålltes en Caroufell gelfva misfommars-

chement Ryttare af öftgötha Cavallerie, fom på åtlkilligt fått voro
te banor emot hvarandra , fom voro innefluthe innom en fpetsgård,
heten , fom var ålkådare håraf, blef på Konungens höga befallning
2:ne krymplingar , hvilkas Ikålar druckos , jämte ilere luftbarheter,
Medevi var åfven lyfande i lin förfta början genom flere högtidli-

Aurora Königsmarics viftande hår. Hon har fjelf belkrifvit deffa
finnas tryckta i Småfakerna 2 och 3 Del. och bibehfdler Parnaffen vid
Del. 4. Afdeln. 2. pag. 154.
Till upplyfning af defla bref kunna vi tillägga, att de varit Ikrifna

iame la Trefiriere beteknar Märta Sprre, gift med Skattmåftapen
na : M:lle A. Catharine , en Anna Catharina Wrangel ,
Brahe, Eleonora Brahe gift med Carl Bonde.

o) Hans Kongl. Höghet Kron-Prinfen GUSTAF var d. 24 Jun.
de hår dubba 20 utnämnde Riddare af Svårds-Ordeu, hvaröfver
dSniga glädje lkref följande verfer :

Välkommen Store Peins! till Medvi Hålfokålla.
Vi Öfter-Göthlands folk ofs Ikatte mer ån fålla,
Att fe Dig i vår ort, vår glädje och vårt hopp,
Omringad af en Stor och värdig Riddar,-Tropp.

Välkommen Vittre Prins ! att Vitterhet belöna.
Välkommen Tappre Prins! att Tapperhet bekröna.
Välkommen Milde Prins! att räcka Nädig hand
Åt Kårlek, Tro och Nit för eget Fofte^land,
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Enke-Drottning. HEDVIG ELEONORA/) år 1687.
Kon. i Polen STANISLAUS 7/1) 1712»
Kon. i Sverige FREDERIC 1 .
Drottn. ULRICA ELEONORA 5 nh I?22"
Hans Kongl. Höghet GUSTAF Svea Rikes Cron-

Prins o) 1770.
Hans Kongl. Höghet FREDRIC ADOLPH, Hertig

af Öfter-Gothl. 1772.
Hennes Kongh Höghet Prinfesf. SOPHIA ALBER¬

TINA 1783.
C §. 6.

Difticha, fom finnas i Palmskoldska Samlingarne, famt tryckte i

dagen till Deras Maj:ters höga noje. Kamparne voro ett deta-
mafquerade och foreftållde Turkar och Morianer. De redo i ferfkild-
octf fåcktade med forgylte och forfilfrade tråfvård af haffel. Menig-
och koftnad tra&erad , och högtidligheten flöts med ett Brudepar af
hvartill denna anftallt gaf åmne.
ga Spe&acler, fom fårefollo 1682, under den rycktbara Grefvinnan
iufibarheter uti bref, hvilka under namn af D iverti(Jemens de Medevi
Medevi ånnu åminnelfen af denna namnkunniga Fröken. Se LÅgerbr.

till Fröken Ebba Mar. de la Gardie, att uti forfta brefvet Ma-
Herr Sten Bjelke: Comte Charles, Gref Carl Oxenstier-
federmera gift med Herr Christer Bonde. Brefvet 2. Enorgen
1770, icke fåfom Brunnsgåft, utan behagade under Defs höga viftan-
en hederlig Ämbetsman i orten till betygande af Invanarenas under-

Di tt högt upplyfta vett och kloka Riks anftalter
Forkofre Sverjes vål, få visft fom mången halter
Från denna kållan glad förutan krycka gått ,
Och mången fjukling hår fin helfa återfått.

Så långe helfofaft från klara kållan rinner ,
Så långe Svenfker Tro i våra hjertan brinner;
Prins GUSTAFS åreftod i våra hjertan ftår.
Prins GUSTAF lefve fåll oeh hinne Nefters år !
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§. VI.

Freedium Medev i. Ejusdem Domini.
Illa fere tempora, quibus aquarum celebrkate

inclaruit Medevienfe praedium, nlilla , quam quidem
nos habemus, ejusdem notitia antecedit. Conftat ve-
ro, illud ex duobus praediis immunibus (Säteri Frålfe),
quibus tertium ejusdem naturae Éorrebol accedit, con-
flatum elfe. De (itu ip(o obfervandum eft, quod dimi-
dia hujus praedii pars fundis fuis in adjacentem Neri-
ciam & Paroeciam Hammar exfpatietur \ reliqua vero
in Oftrogothia iita eft. Diftat a Templo praedium mil-
liare circiter. Per annum oftodecim aut viginti tonna-
rum fementem facit. Adjefti funt fundi tres Iimothro-
phicum dimidio (Rä och Rör) : fundi alii tres immunes,
(Frä/fe): tres denique cum dimidia villae rufticae {Frål¬
fe Skatte), quarum fingulaein duas aut quatuor familias
diftributae funt. Sufficiens pratorum & paftionis co-
pia: idoneus in Vettero lacu & minoribus aliis pilca-
tus: copiofa filva: molendina: operariarum cafarum fa-
tis. Antiquiflimafcdes Borrebol eft, cujus Dominum Jo-
hannemGyllenstierna, L. B. & Cubic Reg. MÄR.
ELEONORA , an. mdclviii fuifte , ibique mortuum
efte, indicant praeter Stiernmanni Suer.JtJ. plurima in
Palmsch. monumenta /)). Qua ratione autem Corona
evenerit, de qua eamdem emit Gubernator 8z Comes
Johan Oxenstierna an. mdclxii q), non itidem con-

ftat.

p) Flere minnesmärken , fSfotn Ekeflolar, en Solvifare och pfiatt denna Familien varit ägare af Medevi. Men att defle iemningar
an att dermed torde betecknas en Casimir Gyllenstjee.na , Äs=joH. Gyllenstjerna,» och dog ogift 1ö40.
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§. 6.
Medevi Gods och Defs Agare.

Om Medevi Såteri har man icke några ferde-
les underråttelfer före den tid, då det genom Brun¬
nens rycktbarhet blef bekant. Det beftår af två
hemman Såteri Frålfe tillika med Borrebol, ett hem¬
man af famma natur. Angående fjelfva belägenhe¬
ten får anmärkas, att ett halft hemman af Medevi
Såteri fkjuter med fina ägor in uti Neri k es Höf-
dingedömme och Hammar Sockn, men det öfriga
år i Öftergöthland beläget. Sjelfva Säteriet ligger
på i mils afflånd från Kyrkan, har för det närvaran¬
de 18 till 20 tunnors utfåde: hemman Rå och
Rör, 3 hemman frålfe, dito Frålfe Skatte, af
hvilka de flefte åro delte uti halfva och fjerdedels
mantal: tillräcklig ång och mulbete, filke uti infjöar
och i Vettern, anfenlig fkog, mjölquarn, famt till-
råcklige dagsverkstorp. Borrebol år ålfta bolfiaden till
hvilken Gammarherrn hos Enke-Dr: MARIA ELEO¬
NORA Friher. Joh. Gyllenstierna af v. Stierne-
mans och Palmschölds Samlingar finnes hafva varit
Herre omkring 1658) och åfven dårftådes dödt p). Men
på hvad fått Egendomen fallit till Cronan, från hvilken
Gouverneurn Gref Joh. Oxenstierna fkali den köpt
år 1662 q) derom kan ej fås fåker kunfkap. Det år
dock vift, att denne Friher. Gyllenstiernas dotter
Sigrid , Enke-Fru efter R. R. Friherre Göran Flem-

C 2 ming,

flaggftånger, med Gyllenjljernifke vapnet, en fjuuddad ftjcrna , vittna
åro markte med C. G. S. 1636, kunne vi icke gifva annat {kål till,
feffor i Kongl. Gotha Hof-Rått, fom var bror till ofvannåmnde Bar.

q) Se ÖJlergåth. Besrijfning, pag. 696.
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ftat. Id vero certum eft, hujus L. B. Gyllenstiern;e
Filiam Sigridin, R. R. Senac. L. B. Georg Flemming
nuptam, Viduam, eamdem vendidiffe Claud. H;eger-
stierna d. xxiv Nov.mdclxxi. Hane vero emtionem,
ctfi jam fa£tam & litteris dat. d. m 0£t. mdclxxiv publi¬
ce conhrmatam, äffinitatis jure in fe retorfit eodem an.
die vin 0£t. R. R. Senator L. B. Gustavus Soop ,

qui Sigridi Gyllfnstiern55 propinqua cognatione
conjunftum fe legitime hoc facere pofie demonftravit.
Hujus deinde in filium L. B. Matthiam Soop pofleffio-
nis jus tranfiit, quo mortuo hereditate pervenit ad illius
filiam Comitisf. Annam Mar. Soop, primum R. R. Se-
natori & Supremo Campi Marefchallo Com. Axelio
Wachtmeister; dein Reg. Senatori & Praelidi Com.
Car. Gyllenstierna nuptam. Evenit pofl: Praefidi
Supr. Reg. Suec. Dicaft. Com. Johan, a Fersen, qui
uxorem duxerat Eleonoram Margaretham Wacht¬
meister, fuoque demum filio, Viro Excellentiffimo Rei
Venaticae per univerfam Sueciam Prxfefto Supremo
Aulico, Regg\ Ordd. Equiti & Commend. Com. CA-
ROL. REINH: a FERSEN. Ille an. mdcclxi praedium
Chiliarchae & Ord. Enfiferi Equiti L. B Silfverhielm
locavit, qui, ex pa£fco, idem ad an.MDccLxxxi tenuit.
Litteris autem die xxvin Junii mdcclxxx datis, hodier-
no ejusdem poffeftori Nobilisf. Viro Matthue Oden-
crants, Cubiculario Regio, venibat.
Quorum Poflefforum in Medevienfes Acidulas merita,

quantum novimus, fupra jam fumus teftati. De cerero gratae
relinquimus pofterirati egregia illa laudibus efferre inftituta,
quae praefens horum fontium PofTeflor 6c dudum fecit, 6c
in pofterum certe ita erit facturus, ut Advense buc fanitatis
cauffa, nec ufum, nec inter bibendum commoditatem defide-
raturi fint exoptatiflimam. §. VII.
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ming, fårfålde den till HerrGlasH/egerstierna d. 24
Novemb. 1671. Ehuru faftebref hårpå år gifvit d. 3
O&obr. 1674 blef icke defs mindre Medevi bördadt
af Riks R. Friherre Gustaf Soop d. 8 Oftob. fam-
ma år, då Han beviftefig vara FruSiGRibGYLLENSTiÉR-
nas råtta bördesman. Sedermera innehades det af Defs
Son Baron Matthias Soop, hvars Dotter, Grefvin-
nan Anna Maria Soop det årfde: hon var förft gift
med K. R. och Fåltmarfkalken Gref Axel Wacht¬
meister och federmera med Kongl. R. och Prétiden-
ten Gref Carl Er. Gyllenstierna. Derefter tillföll
det Préfidenten i Kongl. Svea Hof - Ratt Grefve
Hans von Fersen och Defs Fru Eleonora Mar¬
garetha Wachtmeister , famt fedan Sonen Hans
Excellence, Öfver Hof-Jågmåftaren, Riddaren och
Commendeuren af Kongl. M:ts Orden Gref CARL
REINH. von FERSEN. Under famma Herres tid
arrenderades Egendomen af Öfverflen och Riddaren
Baron Silfverhielm från år 1761 till 1781- Ige¬
nom Saiubref af d. 28 junii 1780 har defs nuvaran¬
de Innehafvare, Herr Cammarherrn Matthias Oden-
crants, blifvit Agare deraf.

I det foregående hafve vi haft tillfalle att något
anmårka deffe Ägares förtjånfter emot Brunnen, få vi¬
da vi derom kunnat få någon upplysning: Vi lem-
ne för öfrigt ät tackfamme Efterkommande, att vär¬
digt berömma de gagneliga anftalter, fom nuvaran¬
de Ägaren af denna HeKobrunn redan gjort, och
vidare lårer vidtaga till defs beftånd, och Deras
förmon, fom för fin helfa fkull denfamma belöka.

C 3 §-7-



Åcidula Medevienfes.
§. VII.

Pgrtractationi hiiic , quam cum beneficiorum, qui-
bus imbecillitati humanae adefle voluit Naturas Dominus,
tum dulciftimi etiam natalis foli non imemores inivimus,
finem jam vota imponent, quse, ut Medevienfes aquae,
per plurimos annos, miferis mortalibus felices ac pro-futurae fluant, fincere facimus. Fontes quidem, ut, pa-trocinante Deorum Numinumque praefentia, facra atque
confpicua loca, religione quadam nec fine florum carmi*
numque honore coluit anriquitas. Quod fi citeriori jam se-
tate exploratius eft, nihil humano generi, ad valetudinem
ipfam aut fuftentandam aut redintegrandam his efficacius
naturam apsruifle, ecquando futurum elfe arbitremur, ut
vel facri iidem magis vel gratulatione denique ac laudibus
viventium digniores cenfeantur, quam noftris hifce tem-
poribus, quibus & in dies infeftior nobis, & nova omnino
febrium cohors, incubuit, neque noftris modo, fed patriisetiam infirmitatibus eft laborandum, majorque inde & no-
bifcum nata imbecillitas lethi gradum corripuifle videtur.

Medeviensibus etiam acidulis evenifle, ut fummis cum Extero-
rum hominum, tum Civium laudibus celebratae fuerint, teftimonio e-
runt carmina, quae, ut aquse fcripta potoribus nequaquam diu place-
re, aut vivere poffe, Horatio facile lärgimur; quamdam tarnen &
fontis & amicorum illius vatum memoriolam relittura: ex quibusunicum fubjungere fat erit :

Huc ades, in fano fanas qui corpore vires
Exoptas , acidas & bibe fontis aquas.

Huc ades, in fano fanas qui corpore venas
Quseris, aquse corpus balnea fafta lavent.

Nam purgat Stomachi medicataque lympha liquores,
Sudorefque movet corporis illa tibi,

Pluribus & Renum varias excernit arenas:
Urinas fluidse commovet inftar aquse,

Et magnos Stomachi jecorifque refrigerat seftus ,Ne corpus febris lssdat anhela tuum.
Abdomen curat, durum fanatque lienem;

Dum referat venas evocat atque malum.
Vel morbum, Ii corpus alit, tua membra lavatoj

Pluribus hinc morbis grata medela datur. Hue
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Denna afhandling, hvilken vi under vordnadsfull å-
tanka af de vålgemingar, hvarmed naturens Herre be¬
hagat underflödja månnfkliga bråckligheter, hafve, till
tackfamhets prof emot en åUkad födflobyggd, författat ,
flute vi nu med trogen önfkan, at Medevi HeKobrunn
matte genom alla åldrar tjåna nödftålte månnifkor till
hjelp och förmon. Man har af uråldriga tider anfett kållor
fåfom heliga rum: man har trott dem fkyddas och bivi-
flas afGudamagter och Himmelfka våfend: man har der
offrat blomfter och loffånger. Annu kånde man dock ej
många afen mera välgörande verkan, ån den prydnad och
fvalka, fom de tildelte naturen : men om det i fenare tider
blifvit utrönt, art, till fjelfva helfans förvarande eller åter¬
hållande, Naturen ej öpnat kraftigare medel, ån viffa vat-
tufprång, når böra val deffe anfes mera dyrbare,mera vål-
fignade, mera berättigade till tackfamhets offer och lof¬
fånger, ån i en tid, då härjande febrar årligen föröka
fnt antal och fin häftighet, då en bråkligare kropps för¬
fattning, då årfda och egna fjukligheter fynas i förtid
påfkynda vår förvandling. .

Att åfven Medevi, redan for detta, varit ett ämne få väl för
Utlänningars, fom egna Landsmäns högagtning och erkånfla, kund©
vi finteligen bevifa med flere Skaldeftycken, af hvilka, ehuru i annat
affeende foga märkelige, vi likväl hår vilje anföra ett fåfom författad!:
till denna Helfokållas beröm :

Huc curras , forfan fi Te vertigo fatigat,
Vel capiti pungens fert mala multa dolor.

Sique genas, humerofque tuos defluxio vexat,
Si mentem bilis turbåt &: atra tuam

Incubus aut quando praecordia faucia isedit
Spafmus, vel nervös quando dolore ferit. &c.

Huc curras , acidumque bibas de fonte liquorem,
Atque lavent corpus balnea fafta tuum.

Sic fanas capies in fano corpore vires,
Aut rurfum poffis fanus abire domum.

Haec exarata calamo expofuit Germanus
Ut quod deberet, rederet fonti medicato, an. 1697. Fid, Colh Pabnfeh
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Litt. A.

Kongl. Maj:ts Placat angående Medevi Surbrunn.

Vij CARL med Gudz Nåde, Sveriges Gothes ochVåndes Konung, Stoor Furfte til Finland, Hertig
uthi Skåne, Ehland, Lijfland , Carelen, Verden, Stet-
tin-Pommeren, CalTuben och Wänden, Furfte till Rü¬
gen , Herre ofver Ingermanland och Wifsmar j Så ock
PfaltzGrefve vid Rhein, Beyern, till Gülich , Cleve och
Bergen Hertig. Gore vitterligit, att fåfom. ibland annat godt,
livarmed Gudh den Aldrahågfte vårt Rijke och Fädernesland uthi Le¬
kamlig måtto hafver tecktz vålfigna , icke for dhet ringade år til at
fkatta" den koftelige Helfokellan eller Suurbrun, fom for någon tijd
ledan vid Medevij Gård i Öftergotland, Wadftena Låhn och. Ny
Sochn år uppfunnen, hvilken fin Hora vårckan til åthfkillige månni-
Ikelige kranckheeters helande har låtet forfporja; Altfå på det een få
ådelGudz gåfva icke annars ån tilborligit år, med vårdnad må fkon-
ias, och vid nyttiandet af famma Suurbruns vatn god fkick och ord¬
ning hållas, men ofkick och oordning, fampt hvad til Gudz fortor-
nelsfe lånder, förekommit och betagit varda; Ty hafve vij nödigt
achtat formedelft detta vårt nådige Påbud efifterfålliande ftycker der-
vid at ihugkomma, villiandes at dhe af alle dhem, fom til bemelte
Suurbrun for dheras hålfo fkuld reefa, i noga acht tagas och hårfam-
ligen effterkommes, nembligen ,

1:0 Aldenftund den nytta och gagn man af Låkedomarne får-
våntar , uthaf Gudh fåfom alt godas eendefie uphof och uhrfprung
hårkommer ; Ty fkal hvar och een fom til Suurbrunnen i den acht
anlånder, at han vatnet dherfammaftådes til fin helfas befordring tånc-
ker at bruka, veeta fin fkyldigheet vara, hvar dag, affton och mor¬
gon, vid boneftunderne til Gudz åkallan figh at infinna, få frampt
icke någon fvagheet eller något annat lagligit fårfall honom derifrån
hindrar, det vederbörande få mycket mehra fig låra låtha vara om
hjertat, om dhe til den forehafvande Curen vålfignelfe af Gudi fårvåntå.

2:0 Så vele vij och den vederftyggelige feeden af Gudz aldra-
heligafte Namns mifsbrukande, famt grufveliga Eeder och bannor ,
fom enkannerligen hoos een deel gement folck fårnimmes taga åf-
verhanden, på det alfvarligafte hår vid förbudit hafva, få at ingen

fig
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fig underftå må der med någon förargelsfe at åftadkomma, hvarfore
fåfom vij intet tvifla, at dhe råttfinnige och hvilka eljeft af något
varde åre, detta fig til een åthvarning varda låtandes gålla: Altfå der
och någon, af gemene hoopen eller fåmre vilkor få förgäten af fin
plicht funnes , at han der emoot handlade , fkall han förfta och an¬
dra gången, då hamdermed betrådes , effter fom han finnes brottzlig
til, med böther til dhe fattiga belåggias, men der han offtare och
framhårdeligen hårmed blifver betrådder, fkall han Brunnen förvifas.

3) Elljeft och få effter Gud kråfvier af mennifkian ett reent
hjerta , få framt hon vil hafva någon vållfignelfe af Gudi til fin hål¬
fas och fundheets befråmielfe at förvänta ; Ty Ikola ock alle, fom
til Brunnen at håmpta dher boot ankomma, hårmed formante vara,
figh om ett ehrbart och fedigt lefverne at vinlåggia, fåledes att dhe
på dhen orthen icke allenaft ingen lågenhet fökia nS'gon otucht och
fkörlefnad at vårckftålla, uthan och affhålla figh ohöfvifkt fnack, taal
och åthåfvor , hvar aff gode feder plåga förkrånckias, och på alt
fått beflijta figh at fora ett tuchtigt" lefverne, hvarigenom Gudz åra
må befråmias, och dheras jåmchriftens och Nåftas förargelfe affftyras.

4) Emedan til Curens och Läkedomars ' fortfåttiande intet ringa
hielper ett fredfampt lefverne och roligt finne; Hvarfore vele Vij och
all oreeda och ovåfende at förekomma , effter en lofligh fedvahna i
hela Chriftenheten, hårmedh ftrångeligen forbudit hafva, allehanda
tråtor , dueller och flagsmål dher å orthen; För hvilken orfaak Ikuli
icke eller någon ehoo han vara kan, aff högre eller nedrigare
Ståndh och vilkor, efterlåtit vara fkall, at gå med fvård eller annat
gevåhr innom plancket til Brunnen, undantagande dhem , fom antin¬
gen nyligen dher anlånda eller förbirefa. Skulle någon figh hår-
emoot förgrijpa, vele Vij, når fådant angifvit varder, dhenfamma få-
fom Vår Förbudz öfvertrådare, intet låta onåpfter blifva.

5) Dher jåmpte effter Vij icke utan fårdeles mifsnöye förnim¬
ma, huruledes dhen gemeene hopen aff dhem, fom til Brunnen kom¬
ma, mycket til (Jryckenfkap och fyllerij år benågen, förtörnandes ic¬
ke allenaft fvårligen dherigenom Gudh, uthan ock fördårfvandes 0elf-
va Curen, dheras hålfa til mårckelig afffaknad : Alt fordy vele Vij
fådan Ikadelig öfverflödigheet hårmed alfvarligen forbudit hafva, fko-
landes dhe, fom Vin, Öhl och Brånnevijn tijt å orthen til fahlu föra,
vara tilhåldne, at dhe fådant intet öfver nödtorfften til Brunngåfterne
förfålja, och i fynnerheet dheröfver ftrångh hand hållas, att flijkt om
Sön- och Helgedagarne icke må fåljas, förån Gudztjånften aldeles år
åndad och öfverftånden. n
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6) I lijka måtto förfpörje Vij faft ogiårna, huruledes een deel

gemeent folck, fökia dher å orthen en flem och olåflig vinning f Aförmedelft Viftualie pertzedlers upkiöpande af andre, och dyrare ut-månglande igen, fom ellieft vahrornes olijdelige ftegrande öfver vahn-
lige marckgången til dubbelt, ja under tijden ockfå högre, dher dhe
lijkvål både i anfeénde aff dhet at dher higen Tull och Accis fåfom
i Ståderne gifves, och andre orfaker fiere, billigt borde lata fina vah-
rur för ringare pris; Hvarföre vele Vij fådan olijdelig egennyttig-heet och fkinnande pä dhet alfvarligfte hafva förbudit, fkolandes dhefom moot äthvarning flijkt underftå figh at öfva, dhe vahrur fom
dhe fäledes öfver fkiåligheten ftegra, til Hofpitalet dherfammaftådeshafva forbrutit: dock effter prijfefc icke alla tijder kan vara lijka,uthan aff hvarjehanda orfaker ftundom ftijga, ftundom falla; Ty fkallBrunn - Intendenten eller Doftoren tillijka medh någre andre, fynner-ligen dhe fom om dhen orthens befkaffen - och lågenhet godh kun-fkap hafva, åhrligen når folcket begynner vid Brunnen at förfamlas,
en vifs taxa på alla tarfvelige vahrur, proportionerad effter dhet var¬
de, för hvilket dhe dher omkring i neigden fållias, författa, och påett allmänt rum anflå låta, få köparen fom fåljaren till råttelfe, vidh
förefagde ftraff. Ellieft .och aldhenftund fådane Viftualie - pertzedlerdijtföras , fom icke fynnerligen för Brungåfterne hålfofamme,, uthan
faft mehra fkadh-och fördårfvelige åro; Ty fkall Brunn - Intendenten
eller Doftoren fådane otjånlige maathvahrur på en fårdeles lifta låta
anteckna, och genom offentligit pålyfande kunbaregöra, få at dheras
tilförfell må dher igenom utheblifva. Skulle detta oachtat ånthå få¬
dane otjånlige Viftualie -pertzedler till Brunnen föras , och vid fkeed
äthvarning dhermedh intet uphöras; Tå fkole fådane vahrur fåfom
forbudne til Hofpitalet vidh Brunnen vara förfallne.

7) Uthi in-och uthgående, famt vidh drickande aff Suurbruns
vatnet, fkall ockfå all befkedeligheet achtas, få at Brungåfterne be¬
möta hvarandra inbördes medh civilitet och höfligheet, och fördyuthi ingen måtto gifva någon anledningh til förargelfe, hvarken medh
ftötande, trångiande, vattnetz fpillande, eller medh vagnar, häftaroch hundar innom planket hvar andre incommodera.

8) Uthi dhet öfrige fåfom Vij icke eller uthan mifshag för-fnerke, huruledes någre i ftållet för dhet dhe medh tackfamheet den
vållgårningh, fom Gudh vårt Rijke och Fäderneslandet medh denne
Hålfobrunnens förlåhnande bevijft hafver, borde ehrkånna , dheremoot
medh hvariehanda förkleenlige omdömen och ordeformer om dhen-
temas kraft och vårckan figh uthlåca; Altfå år Vår Nådige villie

och
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©eh åthvarningh , at hvar och en fådant, otijdigt omdöme och för-
kleenlige ordefått figh affhåller, få dher å (jelfva orthen, fom an-
norftådes hår i Rijket och dher underliggiande Provincier , forandes
förnuffteligen och medh befked dheras Taal, uthan til at lafta hvadh
Gudh mannilkomen til nytta och gagn befkiårdt hafver.

9) Ytterft och på dhet alt defte båttre vidh mehrberörde Suuf-
brunn må tilgå och all oreda affbögd varda, vele Vij Brunn-Inten¬
denten eller Medicum fulkombligen authoriferat hafva om godh ord-
ningz och lkickz bijbehållande behörig omvårdnadh at draga, tagan¬
des Vij honom hår medh uthi Vårt Kongl. belkydd emoot hvarje-
handa oförrätt och öfverväld, få at ehvem honom anten medh ordh
eller giårningar otilbörligen angriper, dhenfamme Vårt alfvarlige res-
fentiment och nåpft dherföre Ikal hafva at förvånta. I lika måtto Iko-
le och dhe öfrige vidh offtaberörde Suurbrun tarfvelige betiånte, un¬
der Vårt hågn vara begrepne, fåfom Brun-Predikanten, Apotheka¬
renChirurgus, Brun-Måftaren och bågge Rumor-Måftarne , &c. få at
ingen dhem på ett eller annat fått må oförråtta vidh Vår håmbd til
giörandes. Hår alle fom vederböhr, hafve fig hörfamligaft at effter-
råtta, icke handlandes hår emoot i någor måtto. Til yttermera vilTo
hafve Vij dhetta medh egen hand underlkrifvit och Vårt Kongl. Se-
cret bekråffta låtit. Datum Stockholm d. 6 Jun. Anno 1681.

CAROLUS,
( L. SO

Litt. B.

Kongl. Majits Råds Forordning, dhem til råttelfe och
efterlefnad, fom vid Medevi Surbrunn fig uppe¬hålla. Gifven Stockholm d. 27 Mafij 1707.

1) p*ho fom med lift eller våld fig intrånger uti de rum, en eller
annan fig i råttan tid tingat, hafver ock derpå undfått veder-

hörandes tillfågelfer, Ikall bota 20 Dal. S:mt och vara förpligtad ge*naft att utflytta för den råtta hyresmannen*
D z
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2) Ingen fkall lofglfvit varda, att taga njmklarne till något mm

ifrån den , fom derutur utflytter, med mindre det lker med råtta
husågandens, eller defs ombudsmans famtycke ; icke eller bör någon
litt husgeråd uti de af en annan bebodde rum, for denfammas afre-
fa, inflytta låta, vid 20 dal. Silfimt-, få framt han icke med husäga¬
ren den och den utflyttade therom flg förenat. Dock vare ingen
förbuden, om han fjelf vill, uti flna hyrda rum att intaga någon fln
vån , allenaft att åganden therigenom uti defs rått intet för når fker.

3) De fom eget kofthåll hafva måfte fig åtnöja med fådan be-
qvåmlighet, fom dår finnes; fkolandes ingen, fom icke defto man-
ftarkare uti ett,matlag år, vågra en annan att koka uti famma kök ,

fom han förft kan intagit hafva; fkickandes man fig på fådan håndel-
fe fåfom alltid tillförene brukeligt varit, att två hushåll fig med etc
kjök och en kallare uti enighet behjelpa. Den det icke efterlefver ,
bote Tio dal. Silfimt.

4:0 Ingen fördrifte fig att fkicka någon på Landsvågarne att upp¬
köpa hvad fom af allmogen däromkring kan till famtlige Brunnsgå-
fternes uppehälle tillföras, uti upfåt federmera att vilja det ftegra och
igen förfålja , vid ftraff af Tio dal. Silfimt för hvar gång fådant dår-
utinnan betrådes.

5) Om något oljud förorfakas medelft dryckenfkap; bote den
brottflig år Tio dal. Silfimt.

6) All 61-Vin-och Brännvins -fålgning , buller, klotkaftande ,

gungande, dans och lek vare förbundne under Gudstjånften om Hel¬
gedagar och böneftunderna om Söckendagarne , få ock fedan klockan
9 om aftonen ringt år; bryter någon theremot, böte Tio dal. Sunt.

7) Ingen , eho den ock vara må , fkall underftå fig med ord
eller åtbörder något att företaga , fom kan gifva någon förargelfe ,fårdeles uti Kyrkan, mindre någon uppfåteligen i ringafte måtto
fkyfnfa och förtörna , få att han derutaf kunde lida mehn och hin¬
der i defs Brunns-cur ; den fig håremot förfer, böte 50 dal. S:mt.

8) Then fom befinnes föra hundar med fig i Kyrkan under
Gudstjånften, eller på Brunnsgården linder vattendrickandet, bötehvar gång En dal. Silfimt.

9) Emedan en hop onödiga Ceremonier vid Surbrunnen fig in¬
ritat hafver, fåfom hvar morgon att fkicka omkring till gåfterne att.låta förnimma om deras tiiiftånd, hvaraf de fom fjuklige 'åra oroas,

ty
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ty fkafl fådant härmed alldeles affkaflat vara; dock vare ingen för¬
ment att låta fråga om deras tillftånd , fom üti gukdom elier någon
fvår anftöt råka kan.

10) Alla uti foregående punfter ftadgade boter gånge till de
fattige, och den fom de ålagde boter intet förmår erlägga, piigte med
fångelfe, eller ftånde for pålan.

11) Emedan på de Italien , hvareft vagnar och andra refetyg för¬
varas, ingen ftångfel år, få att ofta händer att fådant blifver fkadat
eller forderfvat af en hop löft och vanartigt folk ; ty fkall den, fom
©fvertygas det gjort hafva, med fångelfe på vatten och bröd ftraflfad
varda efter fom defs brott ftörre eller mindre beflnnes och Brunns-
Ratten fkåligt pröfvar. Eho fom eljeft begår fnatt- eller tiufveri, ehu¬
ru litet det vara må, fkall pligta med några dagars fångelfe på vattn
och bröd, eller med flående vid en påla, och fedan förvifas ifrån
Brunnen.

ia) Ingen, fom af Brunns-Intendenten tjenligen anmodas kan,
bor utan laga förfall undandraga fig att vara Bifittare når ranfakning
och Brunns Rått hålles : fkall ock eho fom till böter fälld varder be¬
tala dem villigt; men fkulle någon fåttia fig emot den, fom af
Brunns -Intendenten förordnad blifver att utkråfva böterna , då böte
denfamma dubbelt. Hvarefter alla, ,fom vederbör, hafva fig hörfam-
famligen att råtta. Aftum ut fupra.

CARL GYLLENSTIERNA.
N. GYLLENSTOLPE. G. FALKENBERG.

T. POLUS. ARVID HORN.
Gust. Ekrenberg.

Att denna Copia år lika lydande ord ifrån ord med Originalet«,
jntygas af Brunns-Medico. Medevi d. i$ Aug. 1743.

B. Hunter,

Denna år 'af Warmholz i defs Biblioth. Sveog. B. I. C. 2.
D. 2. pag. 81. Sub. n. 1118. upptagen under d. 15 Jun. 1714, fom
åfven v. Stierneman orått uppgifvit, hvilket kan fes deraf, att den
federmera 1709. d. 5 Maij af Kongl. Senaten blef extenderad till alla
IVlineral - Brunnar, fom Kongl. Coli. Med. för kraftige och helfofamme
funnit, hvaribland nåmnes itårby > Kila, Fablvn, Norrby och Wiks-
bergs Brunnar.

D 5 Utt„
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Litt. C.

KÖNGL. MAJ:TS
Nådigfte Refolution uppå Riks-Rådets och Préfiden-

tens Gref C. GYLLENSTIERNAS inlefvererade
underdåniga Supplique angående Confirmation up¬
på de Privilegier och Forordningar, fom Medevi
Surbrunn fårlånte åro, gifven Stockholm i Råd¬
kammaren den 24 Maij 1721.

Såfom Hans Kongl. Maj:t i Nåder finner att de Privilegier och For¬ordningar, hvilka Medevi Surbrunn åro meddelta, fårft igenom
Hans Hogftfalig Kongl. Maj:ts Konung CARL XI:tes Nådigfte Placat
af den 6 Junii i68x, och fedan medelft den under Hogftfalig Hans
Maj:ts Konung CARL den XII:tes viftande utur defs Rike af Kongl.
Råden hår utfärdade Forordning af d. 27 Maji 1707 åro mycket hel-
fofame och nödige; få vill Kongl. Maj:t hårmedelft ej allenaft till al¬
la delar hafva ftadgat, hvad i forberorde Placat och Forordning be¬
fallt och ftadgat år, utan ock derhos uti den 6 §. af ofvantremålte
Kongl. Rådens Forordning af d. 27 Maji 1707 tillagt, att ockfå al¬
lehanda kort och bredefpel fkall vid det utfatta vitet vara under Guds-
tjenften forbudit; jåmvål ock confirmeras Kongl. Gotha Hof-Råtts
Bref af d. 4 Junii 1701 till dåvarande Brunns-Intendenten Block, an¬
gående Jurisdiftionen vid denna Surbrunn under påftående Brunns-
curs tiden, hvilket Kongl. Maj:t i Nåder lemnar Riks-Rådet och Pré-
fidenten till Nådigt fvar. Lårandes Kongl. Maj:t med det forfta ge¬
nom trycket låta utfårda en allmånn Forordning, fom vid alla Sur¬
brunnar i Riket kommer att efterlefvas, hvarutinnan detta allt blifver
infordt; forblifvandes Kongl. Maj:t i det ofriga Riks-Rådet och Préfi-
denten med all fynnerlig nåd och ynneft ftådfe vålbevågen. Datum
ut fupra.

Pä KONGL. MAJ-.TS Nådigfte Befallning
C. G. REHNSKÖLD. N. STRÖMBERG,

G. CRONHJELM. N. TESSIN. O. S. DUCKER.
M. DB LA GARDIE, CLAS BONDE. H. R. HORN.
A. LEJONSTEDT. HANS HINDR. VON LIVEN.

JOH. CREUTZ. CLAS EKEBLAD.

Bark.
Litt.
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Hågvålborne Herr Grefve, Kongl. MaJ:ts Råd och
Préfident; få och Välborne, Ådle, Vålvife och Lag-
farne, Herr Vice-Préfident och Samrelige AfTefforer.

T7"i till Jufticens adminiftrerande af Kongl. Maj:t förordnade och
▼ befullmågtigade Råd, hafve utur den Kongl. Hof-Råttens infånde
Skrifvelfe af den 4 uti denne månaden, med 'bifogade fkrifter, fedt,
huruledes en tvift och ftridighet emellan Håradshöfdingen Carl von
Rudbeck, fåfom ordinarie Domare uti Alka Hårad, hvareft Medevi
Surbrunn år belågen, och Provincial Doftoren Magnus Gabriel
Block fig yppat, om Foro och Jurisdiftionen till de vid Medevi fö¬
refallande Criminal-måls upptagande och afftraffande under påftående
Brunns-Curs tiden , befvårandes fig Håradshöfdingen deröfver , att
Doftoren en och annan gång fkall låtit någre delinquenter, fom för.
ftöld varit angifne, anten med f ångelie, uti en der uppfatt Tjufve-
kifta, eller för pålen afftraffas, och fedan remitterat faken till Tings-
Råttens vidare upptagande och ompröfvande, då delinquenterne till
någon brottslighet, uti det de blifvit angifne före, icke kunnat lagli-
gen öfvertygas , men likvål förut vid brunnen blifvit afftraffade, fora
förmenes en och annan oreda och confufion uti Jurisdiftionerne för-
orfaka; hvaremot Doftoren påftår fig liårvid icke annorlunda förfaret,
ån fom de förre Brunns-Intendenterne för honom gjordt hafva, i an¬
ledning af Kongl. Maj:ts Brunns Placat af den 6 Junii 1681, till en
god ordnings och fkicks bibehållande vid Brunnen, underftållandes
den Kongl. Hof-Råtten fådant Kongl. Maj:ts nådigfte behag, huru
hermed förhållas fkall, och om icke Kongl. Maj:t i Nåder fkulle be¬
haga, att tillåta det ordinarie Domaren in loco en eller flere gånger
finge tillftånd att hålla vid Medevi Extraord. Ting, till de der fam-
maftådes förekommande Criminal målens af ftöld och annat llikt upp¬
tagande och afhjelpande under den tiden Brunns-curen påftår , på det
derom ftraxt, uti vederbörandes närvaro, kunde ranfakas och döm-
mas, och att Brunns-Intendenten i det öfriga, hvad annan ofkick och
oordning vid Brunnen vidkommer, i anledning af den författade
Brunns-ordningen, kunde hålla hand öfver, att allt vål och fkickell-
gen måtte tillgå, och lånder den Kongl. Hof-Råtten till ett behörigt
fvar, det vi för lkåligt funnit den Kongl. Hof-Råttens betänkande
att gilla, få att enår någre fådanne mål, fom åro utaf någon vigt,
och till Ordinarie Domftoln höra, vid Brunnen förefalla, måfte d5

s.w.«. ftraxt
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ftraxt vid Brunnen den anftalt förfogas att delinquenten, der faken
få befkaffad år, må håftas och i förvar hållas, famt Håradshöfdingen
derom notificeras, fom ftraxt har att ftåmma Extraordin. Ting derå
orten, och flike faker upptaga famt med laga dom afhjelpa , men an¬
dra mål, fom icke åro af någon vigt, eller hvad eljeft till Oecono-
mien och en god ordnings bibehållande horer , lemnas till Doftorens
betåmjande , få vida det åberopade Kongl. Maj:ts Brunns Placat gifver
dertill anledning. Och Vi befalle den Kongl. Hof-Råtten Gud Als-
mågtig. Stockholm den 28 Maji Anno 1706.

AXEL JULIUS de la GARDIE.
CARL GYLLENSTIERNA. ARVEDH HORN.

P<ig, 8 lin. 17 ftår i fomliga Exempl. qua 1. qui.
Pag. 13 lin. 22 i fomliga Exempl. fovcnåmde lås fvreitdmde.
Pag. 20 lin. 7 ftår 1771 lås 1772.
fam. Pag. lin. 22 ftår SPRRE lås SPARRE.
fam. Pag. lin. 28 ftår PÉINS lås PRINS.
Pag. 21 lin. 7 ftår FREDR1C lås FREDERIC.

Joh. Blixenstjerna

Tryckfel.


