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INLEDNING.
I närvarande

för

tid, då ett allt större intresse vaknat

gångna tiders kultur och för de minnen,

samma

som

den¬

lämnat kvar här och hvar i vårt land, har detta

glädjande förhållande äfven bidragit till att hos dem,
som hålla
gamla Sätra Brunn kär, framkalla en önskan
att se dess minnen samlade i en form, tillgänglig för alla.
Ehuru ett ganska rikt material i visst afseende
stått till buds för att åstadkomma en beskrifning öfver
den gamla kurorten från dess upptäckande intill den
tid som är, har dock mindre uppmärksamhet och ut¬
rymme kunnat skänkas åt de kulturförhållanden, som
beröra själfva lifvet och sederna under den minnesrika
surbrunnens olika perioder.
Ty, för att kunna återgifva de olika tidsbilderna
från Sätra samt helt framställa, hur brunnsgästerna for¬
domdags där lefde sitt lif, hade fordrats äga tillgång
till bref eller anteckningar från dem, som besökte stället,
hvilket endast i mycket ringa grad kunnat erhållas.
Det arbete, som härmed framträder, gör därför
icke anspråk på att vara något för gamla hälsobrun¬
nar
specifikt i kulturhistoriskt hänseende, utan erbju¬
der endast ett innehåll, som dels framställer Brunns¬
intendenternas historia och den verksamhet, de utöfvat,
dels utgör en

berättelse

om

hvad denna ärevördiga plats
mer än 200-åriga

genomgått i yttre afseende under sin
tillvaro.
Säfra brunns krönika.

I

2

Då det otryckta material, som här begagnats före¬
legat i mycket olika dräkt, därvid gammal och ny stil
jämte olika stafningssätt omväxlat, har i allmänhet den
språkform bibehållits, hvari originalet eller afskriften varit
affattade; dock är detta icke konsekvent genomfördt öfverallt i krönikan, för hvilket härmed må frambäras en ursäkt.
Till alla dem, som med tillmötesgående, hjälp och
anvisningar understödt och underlättat mitt arbete,
hembär jag härmed min hjärtliga tacksamhet och vill
bland dessa personer särskildt nämna Professor R. Friberger, Lektor i. hjertén, Fil. Hedersdoktor Grefve
Eug. Lewenhaupt

samt

D:r F. Hensciien.
P.

T.

SÄTRA BRUNNS KRÖNIKA

SATRA
BRUNNvidär västra
belägengränsen
i Västmanlands
län,
Väsby fögderi,
af Kila socken
Fläckebo invid den

mot

NV från Västerås och

belägenhet,
och Västerås
vattnet

varit

utmed

tätt

urminnes tider

som

k.

Kopparbergsvägen, 3 mil
Denna källans
allfarväg, så befaren sedan

s.

x/4 mil från Sala.

1

denna förbindelselänk mellan Dalarne

varit, har i sin mån bidragit till att hälsoså

kändt

och värderadt sedan

gammalt,

ty de flesta vägfarande förr önskade förvisso hämta en

styrke- och hälsodryck vid förbifarten af källan. Sätra
har sedan långa tider tillbaka användts som rastställe.
Om den Sätra besökande i tankarna vill försätta sig
några hundra år tillbaka i tiden och stiger upp på Brud¬
bergets platå, tagande en öfverblick öfver brunnsom¬
rådet, på samma gång han i minnet framkallar bilden
af Sätra sådant det fordom var, skall han finna, hvilken
underbar förvandling detsamma genomgått.
Då blicken numera sommartiden skådar grönskande,
lummiga parker, under hvars löfverk utbreda sig an¬
sade gräsmattor, afskilda genom snyggt hållna vägar
och gångar med här och hvar mellan träden fram¬
blickande gammaldags prydliga större och mindre bygg¬
nader och hus, möttes ögat i stället för denna vackra
tafla fordomdags endast af kärr och moras, sparsamt
beväxta med al och videbuskar, samt vid bergets fot
af

Broarnes1
1

förfallna

lilla

hemmanshus

och mot NV

Namnet »Broarne» härleder sig därifrån, att vägstycket mellan
Biskopsgården förbi Broarne och fram till Trefaldighetskällan fordom
var
anlagd på kafvelbroar, således i höjd med den låga terrängen på

6
af Sätra

by. Mellan dessa bebyggda ställen framströmvägen ur trenne kraftiga källådror ett rikt flöde,
hvilket i fritt lopp sökte sig ned genom moraset till
den stora Solinge myr söderut; liksom förhållandet är
än i dag, fastän vattnet numera icke äger samma frihet,
utan fängslats inom ett träkars väggar.
Det enda, som icke kunnat rubbas i denna natur,
made invid

är

den

skogbeväxta höjdsträckningen i NV—SO,

som

utgör begynnelsen till den historiskt bekanta Badelunciaåsen, hvilken i bågform med här och där framskju¬
tande mossbeklädda stenblock

liksom omsluter platsen,
den skydd för nordanvinden och förlänar den dess
säregna behag.

ger

Vid

dessa

ofvannämnda

källsprång samlades all¬
det berättas, i solnedgången, synnerligast
midsommardagarne, för att dricka af vattnet och äfven
bada däri och finna bot för sina krämpor, samt i en mera
aflägsen forntid, äfven för att offra åt vattnets ande,
mogen,

som

hvarför äfven Sätra källa ansetts
Härom

vara en s.

k. offerkälla.

kunna dock

meningarne vara delade. Sätra är
hälsokälla, men den behöfver därför icke ha varit en
Offer- eller Trefaldighetskälla.
A. FLENTZBERG1, som inom ett härad i Söderman¬

en

land
den

undersökt ett flertal

gamla källor, har kommit till
åsikten, hvaruti han erhållit kraftigt stöd af allmo¬
att en källa för att vara en Offer- eller Trefaldig¬

gen,
hetskälla

måste

rinna

mot

dessa källor i allmänhet ett

ömse sidor
genom

att

backe med
1

norr

samt

tingsställe

att i

var

närheten af

beläget.

Af

stora vägen.
Den höjd vägen nu äger har tillkommit
den under årens lopp påfyllts med grus. Fordom var en

om

skarp lutning ända från Fängsbacken ned mot moraset.

Hänvisas

till det

synnerligen intressanta arbetet af honom, in¬
och TreOfvanstående beskrifning öfver de olika slagen af

taget i tidskriften »Fataburen» 1909, häft. 2 o. 3, rörande Offer-

faldighetskällor.

källor är i hufvudsak hämtad

ur

detta arbete.

7

hafva denna benämning, rinna 12 nu
I3:de, som nu rinner mot öster, anser
F. förr hafva haft samma lopp mot norr.
Man valde
nämligen till offerkälla en, som rann mot norr. Frågar
man en af
allmogen i dessa trakter, hvarför dessa källor
äro så hälsobringande, svarar han: »Därför att den rinner
13

mot

åt

källor,

som

norr

och den

norr».

Kylan och med den ohälsan kommer föredrädesvis
från norr, alla andra vindar äro mildare än nordan. I norr
var
också enligt urtidens tro dödsriket beläget och

sjukdomar måste anses som dödens begynnelse: Såle¬
des sjukdomen kommer i allmänhet från norr, där är den
maktens hemvist.
berodde

I urtiden menade man, att det onda

på onda makter,

kommit in i människan.
aflägsna dem med lämpor, bjuda dem med godo eller ondo draga sig tillbaka
öfver gränsen.
Härför användes olika medel, såsom
»trepanering», »öppnande af åder», »anläggande af fon¬
Botemedlet

tanell»

m.

Men

måste

bestå

som

i

att

m.

frigöra sig från det onda
hälsobringande källas vatten: genom
drickning tog man lifsvattnet in i kroppen, där det ju
kunde utöfva en välgörande verkan mot alla döds- och
sjukdomselement; eller man lagade att kroppen vardt
ordentligt rensköljd från allt ondt, som häftat sig vid
den, och på det att det helande vattnet riktigt skulle
tränga in och taga med sig allt ondt, har man kastat
sig i källan och tumlat sig — man ville liksom skrubba
af sig det onda.
Häraf inse vi, huru man på två olika
vägar kunde komma på tanken om källan såsom en
hjälp mot sjukdomar. Om man nu särskildt fäster sig
vid källan såsom ett reningsmedel, så är det ju godt
och bra, att vattnet sköljer bort det onda pä ens kropp,
men naturmänniskan kände
sig icke ens härmed tryggad,
utan hon ville också, att det onda skulle komma tillvar

ett

annat

att använda

en

sätt

att

8
baka

på sin plats. Om man nu tillämpar denna regel
på föregående resonemang om nordanvinden såsom
öfverbringare af sjukdomar nordan ifrån, så blir ju slut¬
satsen:
man
måste laga, att det onda ej blott blir fribortsköljdt
från kroppen, utan också skaffa
gjordt och
det återresa till norr med någon god och tjänlig makt.
Man ägde visshet om att källan var en lifbringande god
makt, och då var det ju onekligen ganska fyndigt att
låta samma makt icke endast göra en ren från det onda
utan med detsamma föra det bort med sig till den trakt
hvarifrån det kommit. — Däraf torde framgå, hvarför man
valde

källa,

en

som rami mot norr.

F. vill

bevisa, att tvagningen härvid var det primära,
det viktigaste vid denna första källkult, att drickandet
kom till

källor

icke

behöfva

mindre

ett

som

Dessa

kunna

vara

viktigt moment.
äfven vara järnhaltiga,

men

det, då hälsokällorna eller surbrun¬

alltid äro

järnhaltiga.
vidare: Om man utgår från källkultens
verkliga lifsperiod, så får man anse, att dessa Trefaldig¬
narne

F.

hets-

säger

eller Offerkällor
åt

runno

åt

norr

och att de

källor,

håll, äro besökta och betraktade
Trefaldighetskällor från en senare tid. Namnet af
Trefaldighetskälla hafva dessa offerkällor nog erhållit
som

runno

annat

som

från

en

senare,

kristen tid.

Den forna hedniska kult,

vid dessa källor öfvades,

ägde rum på den tid af
året, som var ägnad åt någon gudoms dyrkan, hvilken
tidpunkt sedermera sammanföll med tiden för Trefaldigsom

hetsafton.
Med
som

Trefaldighetskälla menar man numera en källa,
Trefaldighetsafton besökes af en orts befolkning,

hvilken där vill dricka hälsa för det året.

Om det äfven icke är
beträffande

landet,

kan

dessa
man

källor

sagdt, att folkets uppfattning

öfverallt

är

densamma inom

på grund af det ofvan anförda och

9
då

inga säkra bevis finnas för att Sätra varit en offer¬
källa, tillsvidare nöja sig med att den är en välsignelse-

bringande hälsokälla och
sedd i århundraden.

som

sådan säkerligen varit an¬
aldrig

Sätrakällornas flöden hafva

runnit mot norr, utan mot

söder.

Ryktet om källan och dess hälsobringande egen¬
skaper spred sig vida omkring och nådde äfven häradshöfdingen i angränsande härad P. GyllenhÖÖK, hvilken för en sjuk arm äfven begagnade sig af vattnet
åren 1698 och 1699 och blef återställd.
Detta föran¬
ledde honom delgifva det goda resultatet till pro¬
vinsialläkaren
flera

år

i

tillbaka

länet
varit

Doktor SKRAGGE, hvilken sedan
intresserad af dessa surbrunnar

och äfven i Västmanland eftersökt

dylika, men ej funnit
1687 hade han börjat
såsom brunnsläkare, 1693 förestod han brunnskuren vid
SKRAGGE hade 1684 företagit utländska resor
Medevi.
för att studera mineralbrunnar, dels till England, där
han besökte alla där bekanta surbrunnar, dels på konti¬
nenten, och ännu mera efter sin hemkomst »förnöjde
han sin Curiosité i detta mål», som han själf yttrar,
»med våra egna inländske Hälsokällors försökjande och
proberande», därtill vägledd genom den af Archiater
U. HjäRNE 1683 utgifna afhandlingen »Den lilla vattuprofvaren». Med anledning af denna undersöktes seder¬
mera
af åtskilliga medici många källor i Sverige, och
då några af utmärktare egenskaper påträffades, anmäl¬
des detta för HjÄRNE, som då själf anställde en pröfning.

någon af betydenhet.

Redan

Så blef äfven förhållandet vis ä vis Sätra.
som

genom en resa

SKRAGGE,

till Ryssland, dit han åtföljde

en am¬

bassad, blifvit förhindrad närmare undersöka Sätra vatten,
kom först
vattnet

rande
lunda:

dit. Han anställde då undersökning af
praecipiterande, evaporerande och destille¬
jemte andra prof». Han beskrifver profvet så¬
»jemte then allgemena grundsyrligheten, som är
1700

»med

IO

alle
til

gode mineralkällors likasom lijf och ande, hålla de
del jernvictriol, god ymnighet af järnswafwel och

en

litet

Han

allun».

svarande

sin

fann

källan

önskan,

att

betänckjande

at

i

alla

han

afseenden

så

»resolwerade

sig
sjelf betjena sig af
them til sin hälsas wederfång, på hwilken han under
Den långsamme Ryske resan sammandragit åtteskillige
anstöter».
Genom 32 dagars bruk af vattnet fann han
utan

det

mot

widare

äfven

till

kraft

och

verksamhet

öfverträffa

sina

djärfvaste förhoppningar, hvarför han anmodade HjÄRNE
att följande året ytterligare »på allehanda sätt» pröfva
detsamma.

Vid sin ankomst till Sätra 1700 upptog

SKRAGGE
Trefaldighetskällan, så kallad, emedan den
bestod af trenne särskilda källor (»sourcer») på 172 alns
afstånd från hvarandra, hvilka äfven ansågos hafva något
olika egenskaper — så säger han vidare, att »den, som
är närmast upp till landsvägen, hafver den starkaste
smaken och eger 10 ä 12 ådror, som med ett lustigt
spelande sanden immerfort frän grunden uppkasta, lik¬
som
en
starkt kokande gryta sina bubblor upphäfver.
Then andra, på högra sidan norr om den uppvällande,
Och then tredje, söder om
synes vara något svagare.
the andra belägna, tyckes vara något grofvare och icke
så lefvande subtil, som de två förra.
Och som hon
förer mehr ockra och källjord än the andra, så kan hon
omedelbart

till badande bäst brukas».
För denna sin tredubbla

form, äfvensom för att be¬

»af hvilkens nåd och välsignelse de hafva sin
kraft och verkan», erhöll källan sitt namn.

teckna,

Dessa

källådror

hafva

antagligen på senare tider
sig hvarandra och äfven minskats i kraft, ty då
de på SKRAGGES tid hvardera hade sin tunna och
»ingalunda kunde bringas inom ett kärl», berättar HÜLPIIERS 1769, att på senare tider tvenne blifvit i ett stort
närmat

11

kar

sammandragna, så att blott

en

hade sin särskilda

åder i behåll.
En

jordvall uppfördes kring källan. Samma år,
äfven Segerkällan, så benämnd »til ewerdelig åminelse af den store och underbara seger, som
konung Carl vid Narwa nyss wunnit öfwer Ryssarne».
Den låg 400 steg SO från Trefaldighetskällan och vid
densamma lät Skragge uppföra Badstugan1: det första
huset vid Sätra, där de första baden inomhus ägde rum.
En pumpinrättning var anordnad, som upptog vattnet
1700, upptogs

ur

källan för de badandes behof.

Under denna tid och

stycke framåt i tiden tvättade och badade sig de af
allmogen, som ej fingo plats i badstugan, med det kalla
vattnet ur källorna.
Vattnet vid Segerkällan nyttjades
med gyttja (Hülpiiers).
Denna badstuga var 15 alnar lång och 11 alnar
bred, bestod af 3 rum hvardera med en spis, hvilken
hade inmurad gjuten järnpanna.
Tvenne af rummen
hade stengolf.
För öfrigt var huset försedt med 6 fön¬
ett

ster

och hade torftak.2

Carl Fredrik Below

1.

1701
var

den förste intendenten vid Sätra under d:r Skrag-

intendent vid Medevi brunn.
1763 i Stockholm. Fadern var Archiater.
Han blef student i Uppsala 1692. Han vistades
utomlands vid flera universitet 1694—1699.
Sistnämnda

ges

tjänstgöring
Below

var

som

f.

—

1

Se

Bilaga I, första kartan.

Badstugorna förbjödos i städerna

från och med år 1725.
2

Det lilla område i

parken, som upptogs af badstugan och källan,
»Badstuguplatsen». Sedan mediet af 1850-talet
inplanterad med höga alar och verkar som en inbjudande berså.

benämnes ännu i dag
är den
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är blef han Med. D:r i Rostock. Hemkommen till

Sverige
»Bergslags Medicus och stads PhyHan utgaf med. arbeten från trycket.

utnämndes han till
sikus»
Afled

i Falun.

1708.

Under

år 1701 var den första ordentliga brunns¬
Några bostäder för brunnsgästerna funnos
dock icke ännu, utan fingo de »taga qvartér» i närmaste
byar inom
till T/2 mil från brunnen, hvilket förekommit
ända in i senaste tid, då tillströmningen af gäster varit
stor.
Allmogen fick logera på logar och höskullar eller
terminen.

hvar helst

kunde finna ett

man

Redan

skydd.

utdelades allmosor hvar

måndag till de
fattiga af de bättre lottade bland brunnsgästerna; ända
från brunnens första år kom alltså denna vackra plägsed i bruk.
Det betraktades som en enkel plikt, och
då

det

nu

vid

förekom

hälsobrunnar i allmänhet, ser det

Försynens gifmildhet i hälsodryckens gåfva
manat den bemedlade gifva af sitt
öfverflöd.
Denna plägsed har alltjämt fortsatts, endast
till formen något olika vid utdelningen.
Detta arf i barmhertighetens tjänst från fordom
har helt visst äfven i rikt mått skänkt den gamla brun¬
nen
välsignelse.
ut

som

mer

om

annorstädes

än

Om

än

från

första

detta

år af brunnens tillvaro

inga värdefulla detaljer gått till

eftervärld om, hur
en tilldragelse,
hvilken säkerligen af brunnsgästerna betraktades som
en
märklig händelse, på samma gång den för brunnens
framtid blef af stor betydelse, då härigenom grunden
förhållandena då

voro,

lades till dess blifvande
Det

chiatern

var

undersöka

Redan

HjäRNE,

källorna.

auktoriteten

rykte.

ankomsten

URBAN

inom

en

inträffade likväl

Han

af
som
var

den

vidt

berömde

Ar-

detta år kom för att
nämligen den förnämsta

på mineralbrunnsområdet. —
på 1660-talet hade han företagit utländska resor
landet
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för studier af detta

Medevi,

som

slags källor.

1678 undersökte han

från detta år och allt framgent räknar sin

ryktbarhet. Från denna och närmaste tiden därefter
börjar alltså de svenska hälsobrunnarnas egentliga
historia.
Resultatet af

hjärnes undersökning af Sätravattnet
ytrande.

inhämtas af hans eget

Jag måste bekänna att dessa vatten bättre prof uthöllo,
jag i förstone förmodade, hafvande de alltid den smak
Medevi hög brunn, då den är aldra starkast, en ym¬
som
nighet af ett flyktigt Vitriolium Martis, som af all jordisk
grofhet så väl är rensad och luttrad, att han är helt hvit
blomstrandes upp utur sjelfva jorden der omkring, såsom rim¬
frost, smakar sött med en behageligt martialiskt samman¬
dragande, samt så flyktig och subtil, att om dess corroderande och allt för skarpa kraft (som några vilja föregifva)
allt intet är att befara.
Till bad är samma vatten mycket
kraftigare än det vid Medevi, som är allt för flygtigt och
mycket värmande icke så väl som detta fördrager. —
I)et styrker mycket svaga lemmar och andra utvärtes fel,
som erfarenheten
Gyttjan under och
nogsamt har bevisat.
jemte vattnet är af stor kraft, att hon innan kort de svåraste
gamla skador helår och leker.
än

hjärne utlåter sig särdeles fördelaktigt om Sätra¬
i ett bref till Landshöfdingen i Västerås, Baron
Gustaf Croniijelm, den 19 juni 1701.

vattnet

I

utdrag lyder brefvet

som

följer:

Jag war förnådon tijd sedan med Herr Doctor Skragge
uthi Fleckeboo och besåg sampt proberade Sätra 5 Brunnar,
befant

af

särdeles

qwaliteter så at jag hoppas det desse
Medwijske lijtet lära efttegifwa och i wissa Sjuk¬
domar til äfwentyrs öfwergå som i Miälte Sjukdomar, Hierteklapningar, hwijta Aussen, Mensibus tam retentis quam
nimiis in Artritide vaga Scorbutica, så wäl som alla Scorbuti generibus, hwar om nu wore för wijdlöftigt at handla.
I Baad hoppas jag at de mycket större Curer lära giöra
än Medwij, warandes
af Mineralier mycket rijkare än de
förra.
Och ehuru wäl at synliga Victrioli flores opp i jorwattn

de

H
den efflorescera, så äro de dock, som jag i Laboratoris
försökt, så flycktige, at de ingalunda, ehuruväl lindrigt de
handteras, til något Corporalijskt Yictriolium eller sol Victriolarum kunna bringas och, det mig aldra mässt behagar,
att
desse Brunnar äro uthi Högwälborne Herr Landshöfdingens tijd komna i bruk, hwilken Heder ingen af de förre
Herrar Landshöfdingar har kunnat belefwa, ty inventio alicujus acidulae är intet så ringa ting, som man troor. I
Tyskland, Franckrijke och Engeland enär sådant skeer, blir
deraf ett starckt Roop och alla avisor fulla och dhe som
det upfunnit, eller i bruuk bracht med särdeles nådeteckn
ansedde.
Reverå är det en särdeles wälsignelse at dhe i
Herr Landshöfdingens tijd upkommit, förhoppandes jag at
dhe med tijden lära komma i större renommé än man troor
och täncker.1

2

Samuel

Skragge

1702—1704.
Han föddes
modern

hette

1760 i Hedemora, där fadern

Catharina

Wallerius.

Med.

var prost;

D:r

1684.

Västmanland

1685. På 1690-talet
Ar 1706 utgick han i fält
som Carl XII:s lifmedikus. Efter Poltawa
följde han konun¬
gen till Turkiet, där han tillbragte 5 år.
Bevistade
kalabaliken i Bender.
På återresan kom han 1715 till
Lüneburg, hvarest han upptäckte en mindre källa, om
hvars goda egenskaper han samma är utgaf tvenne afhandlingar, som förskaffade honom godt anseende, hvarProvinsialläkare

i

ägare af Nyköpings apotek.

för han kvarstannade
Han

blef

genstierna.

af

som

Brunnsmedicus.

Carl XII adlad med

Afled

namnet

Skrag-

1716 i Hamburg, där han är be-

grafven.
Från

trycket har han utgifvit flera arbeten, bland
om the nyss oppfundne Hälso-

hvilka »En kårt berättelse
1

Brefvet

finnes

intaget i S. Skragges 1703 utgifna bok öfver

»Hälso källor i Wesmanland».

i5
källor

på skilnaden mellan Fleckjeboo och Kijla sock¬
samt
»Kårt Författning af någre
lyckelige Curer, som skedde om sommaren af Ahr 1702
widh de för några Ahr sedan oppfundne Hälso källor i
Wesmanland, jemte någre till Suur-Brunns-Curer hörige
frågor», Stockholm 1703. Denna sistnämnda bok är
nar

i

Wesmanland»

äfven i viss mån tillkommen för att SKRAGGE ville för¬
svara

sig mot de

angrepp, som

gjordes mot honom och

hälsokällorna.

SKRAGGES uppgift i ofvan nämnda lilla
han redan 1702 och 1703 börjat uppföra
små byggnader för brunnsgästerna.
Han säger näm¬
ligen på tal om möjligheten äfven för höst- och vinter¬
kurer vid Sätra, sedan han rätt utförligt talat härför:
»må han fritt våga sig att undergå en höst- eller winter-Cuur, den jag vil med Gudz hielp och hugnad at
dirigera och utföra; Har och til dhen ändan när intil
källorna låtit byggia så warma huus och logementer, at
han der uthi moot kiöldens fara och intrång skal kunna
wara aldeles beskyddad och skadelös».
Sedan SKRAGGE
1703 inlöst de små
hemmansdelar, på hvars mark
brunnen blifvit upptagen, nämligen Broarne 78 skatte
utbydt till frälse och äfven Fängsbackens något längre
söderut belägna T/4 hemman krono, förändradt till skatte¬
natur, förut anslaget till länsmanslön, erhöll brunnen sina
ända till närvarande tid tillhörande små ägor och om¬
Enligt

arbete

hade

råde.
För nutidens människor kunna ju de märkvär¬
diga sjukdomsberättelser och olika slag af mer eller
mindre egendomliga kurer, som af SKRAGGE och andra
intendenter åberopades i deras efterlämnade arbeten,
synas öfverdrifna.
Men samtidigt hvilar öfver dessa
redogörelser en prägel af allvar och varmt intresse för
medmänniskor, en fast tro på vattnets verkan samt en
rörande kärlek till brunnen och till de underbara

resultat,
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den

åstadkom, hvilket allt äfven meddelade sig till dess
man än i dag gripes af en verklig be¬
undran öfver denna orubbliga tro, hvilande på sann
religiös grund.
Af de 54 sjukdomsfall, skragge omnämner, torde
ett förtjäna att här närmare beskrifvas:
gäster, så att

»En

gåsse, Lasse vid namn, om sine 12 ä 13 Ahr,
på Wermlands Daal, som alt från barndomen warit
krymling och förd kring Landet, gård och by emellan, blef
och så några dagar för Brunnnstiden buren af kärran in på
min gård i Westerås».
född

Sedan

beskrifves

gossens

tillstånd utförligt och

Skragge fortsätter:
»Så
lät

wille

föra

han

heten

honom

drack
som

knään».

—

och
ett

jag ej heller i detta måål misströsta, utan
på kärra öfver 3 mijl til källorna, hvaraf
3 weckor vid pass tumblade etter wanlijgnystan på händerna och de ihop krumpna

Därefter blef han bättre.

»Och när han sedermera än

wijd

—

pass 14

dagar druckit

(ty godwilligt wille han intet) at esomoftast
bada, begynte han med en kryckja gå och håppa på det
ena
benet.
Änteligen kom han så wijda, att han utan

och blefwet twungen

kryckja begynte leda sig uthmed väggarne och wijd slutet alfullkombligen gå, som han och nu för tiden går
och alt sedan gått i Wästerås Schola, hwarest jag låt honom
efter dess åstundan introducera och gifwit det Tilnambnet
Fontanus efter han genom Gudz nådh och desse källors
kraft så underligen blefwet hulpen.»
deles och

skragge

utgaf äfven föreskrifter för brunnsdrickningen och dieten i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
hjärne. En del af dessa regler anföras här såsom
varande ganska sunda och värda att efterföljas ännu i
dag. Men det bör dock tilläggas, att det den tiden an¬
sågs höra till brunnskuren, att tidigt om morgonen
kl. 4, 5, ja tidigare, stiga upp och börja drickningen,
hvarmed fortsattes i flera repriser under dagens lopp,

i7
och

då

det

för

hvarje gång inmundigades 10 och än
glas, kan man få en föreställning om den kvantitet
vatten, som intogs.
Hela 1700-talet och äfven inpå det följande år¬
hundradet fortsattes härmed, om än i något mindre
grad.
Den så arla morgonstunden för vatteninmundigandet var egentligen afsedd för allmogen och den fattigare
klassen, enär, med den tidens stränga begrepp om klass¬
skillnad, det ansågs icke höfviskt, att vid 6-tiden på
morgonen, då »första klassen» kom till brunnen, det
fanns kvar folk af de lägre klasserna.
»Tempora muflera

tantur

et nos

mutamur

in illis!»

Och väl torde vara, att

Middagssömn
lämpligt,

under

så är förhållandet.

brunnsdrickning

ansågs

ej

en thertil läckas af de mineraliske Dun¬
Hufwudet är owant och för then skull
myckit therafif betyngas — — — Therföre måste man
hindra honom på hwarjehanda sätt, såsom med Discurser,
sinnrikt och ljufligt samtal och annat Tidsfördrif.
Thertil
kan också Music och åtskilliga slags spel hjelpa, såsom
hwar och en bäst behagar, eller som hwar och en har Öron til.»
»ehuru

ster,

högt

hwarmedh

Dock tillåtas

»sittja på

en

somliga
stool i dwala och få lijtet blunda.»

För sinnesrörelse

varnas.

-—

till hälsobrunnen, rådes låta alt sitt
Bekymmer och swåra åliggande hemma qwart — — För
Högfärdige, Storsinte och grannlagade Gemöter wil BrunnsCuren intet wäl tjäna — — — emedan alleman them icke
kan fyra, och therigenom skeer alltijd theras ömma respect
något förnär. The sacktmodige och Spaakfärdige begåå
sigh här aldra bäst, såsom och de frijmodige, lustige och
gladlynte. Thet skeer wäl the mjältsicktige, at the först
blifwa något underlige, få sällsamme Capricer och Infällen, som af wattnet förorsakas, hwilket recter up mjälten
och thes ådror med then oreda, theruti är, som kommer
sedan hela * Kroppen och alla Sinnen i oroo, men efter
»Den,

som

reser

Sätra brunns krönika.

2
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några

Dagar gåår thet

merendels

genom

småningom öfwer, sedan alt eller
kraft wäl är öppnat och uth-

wattnets

rensat.»

Åderlåtning i sammanhang med brunnsdrickning
tyckes vara ett så stående bruk den tiden, att SKRAGGE
anmärker, »at det just icke är af nöden at alla skrijda
dertil».
Afven medgifves någon lindring i det öfliga
»purgerandet» i början och slutet af kuren. Det förbjudes »at om morgonen ofwanpå wattnet taga en suup
brännewin, aqva vita?, magwatn och andra slika hitsiga
ebriamina».

Såsom

skadligt framhölls bär, omogen frukt, sallad
Vin tillätes somliga. Sömnen bör vara
längre för de »torra och magra», kortare för de »feta
och flussiga».
Baden anses nyttiga, om de användas
med försiktighet, och SKRAGGE ser helst, att man ej
börjar därmed, förrän »dricks-Curen är nära fulländad
eller åtminstone i nederstigande, på det att, när man
2 vägar på en gång
wil löpa, man icke går dem båda
mistom».
Til läsning förordnas sådana böcker, »som
inthet äro bedröfwelige eller aff stort efftertänkjande,
uthan sinnebelystande och kortwillige, såsom Historier,
Comsedier, Satyriske saker och andra rolige uptog, som
lust och löje förorsaka».
De dietiska reglerna samman¬
fattas i följande ord: »Summa, man måste alltijd wara
Frijmodigh, Qwick, Spaakfärdig och måttelig».
Innan SKRAGGE före sin senare resa till Ryssland
och allt

grönt.

såsom Carl XII:s lifmedikus öfverlämnat intendentsbefatt¬

ningen till sin efterträdare 1705, hade han vid foten af
det s. k. Brudberget, under rötterna af en hög al, upp¬
täckt en tredje källa, efter sitt läge vid berget benämnd
»Brudkällan», äfven med förhoppning, »att hon i fram¬
tiden för namnet skulle göra gagn, så att om henne
kunde sägas nomen et omen habet».
Till denna källa flyttades sedermera den förut om-
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talade

pumpinrättningen vid badstun, antagligen rätt
af
det skäl, att vattnet vid Segerkällan icke för¬
snart,
slog. Genom SKRAGGES nitiska omvårdnad och äfven
på grund af de utgifna skrifterna, steg brunnen hastigt
i anseende, och SKRAGGES namn prisades.
Men man
har härmed icke tillfyllest uttalat allt, hvad som be¬
träffande honom kan och bör sägas, hvilket för öfrigt,
förflyttade som vi äro 200 år framåt i tiden från Sätras
daningstid, icke låter sig göra. Likväl, då man lägger
märke till, hur omedelbart och säkert han grep in från

De af

Skragge först uppförda »logementerne» längs st. landsvägen.

första

ögonblicket, han kom till orten och fick se dessa
flöden, förskaffade sig marken genom inköp,
byggde och administrerade samt med kraft och säker¬
het regerade — måste man skänka denne Sätras grundläggare sin fulla beundran.
källors

Han
med

var

helt

visst

äfven

en

framstående läkare

praktisk, förutseende blick, stor människokänne¬
dom och kärlek till sin nästa, ty vattnet enbart kunde
väl ej en sådan verkan åstadkomma, som de resul¬
tat bevisade, hvilka förekommo under denna brunnens
första period; därtill fordrades nog utom »vattnets ande»
äfven en lefvande människosjäl, som styrde.
Och han
bibehöll också i mycket styrelsen öfver brunnen, fastän
en

20

frånvarande, äfven
Må

därför

hela

då han slagit sig ned i Tyskland.
tiderymden 1700—1716 benämnas:

skragge-perioden.
I ett bref1 från skragge till förut nämnde Lands-

höfding G. Croniijelm,
d. 28 dec.

Rauritz

1704,

dateradt: Hufvudkvarteret i
finnes intaget följande P. s.:

»När Eders Nåde en gång skrifver H. Maj:t til ber
jag aldra tjenligast at taga tilfelle at referera om the lyckelige Curer, som i Ahr åter äro skedde wijd Kijla hälso¬
källa, samt wijdare anmäla, huru jag giordt der stora bekostningar med byggiande Kyrckia, hospital, logementer etc,
hwar med mig sker en stor gunst, den iag aldrig skal un¬

derlåta

at

söka aftiäna.»

3.

Peter

Elfwing

1705—1716
föddes

1677 I2/4; fadern var prosten i Norrbärke P.
Elfving, modren hette Ch. Wideman. Han blef student
i Uppsala 1687.
Disputerade för med. graden 1698.
Han

vistades

höll

Med.

äfven

utomlands, där han i Utrecht

D:rs

er¬

diplom 1702. Hemkommen blef han
Kungl. Kollegium Medicum och förord¬
nades till provinsialläkare i Västmanland 1704.
Med.
professor i Åbo 1722, upptog han Nådendals mineral¬
brunn 1723, där han var Brunnsmedicus.
Gift med
Urban Hjärnes dotter Hedvig. Han dog af slag 1726
d. 30 juni.
Hans utgifna arbeten: 1. Korta Anmärkningar öfver
Kijla eller Fläckebo Hälsobrunns Curer 1709; 2. An¬
ledning för Landthushållare vid påkommande sjukdomar
samt Acad. Disputationer.
Assessor

1

i

i

Uppsala Universitets Bibliotek, n. 895.

21

Den nye

intendenten synes redan från början träda
föregångares fotspår samt med kraft och intresse
arbeta för brunnens vidare utveckling och framgång,
i

sin

därvid

i

afsevärd

framstående

mera

mån

biträdd

och understödd af de

hvilka

personer,

som

brunnsgäster

denna tid kommo till Sätra.

Under hans tid

vidtogos nämligen flera förbättringar,
uppförande af nya byggnader som däri¬
genom, att första början gjordes till torrläggning af den
sanka terrängen.
Sålunda byggdes den första kyrkan z,
hvilken liksom fattighuset1 tillkom genom sammanskjutna
medel mellan 1705—1708. Den första brunnspredikanten
anställdes ungefär vid denna tid; han omnämnes första
gången 1712, då pastorn i Fläckebo, Naesman, förrät¬
tade gudstjänst i kyrkan på helgdagarne, samt morgonoch aftonbön hvar dag.
I stället för den öfvertro, som
rådt fordomtima, då vattnets ande dyrkades, togo nu
dessa känslor form af andakt.
Morgonbönen trädde i
såväl

genom

det forna ceremoniväsendets ställe.

Det första brunnshuset
hvilket

berättas,

att

uppfördes vid denna tid, till

utländsk artist förärat en
föreställer Treenigheten; som
en

ännu i behåll, som
målad på uppstående skifvor, ter den sig

tafla,
den

det

är

helt
egendomlig vid hastigt påseende. Betraktar man den litet
noggrannare från ena sidan, framträder ett ansikte, som
föreställer

Fadren.

Frän

andra

sidan

ser

man

bilden

och midtför upptäckes i dufvoskepnad sym¬
bolen af Andten.
Den säregna målningen har helt naturaf

Sonen,

ligen i alla tider uppväckt allmogens stora beundran
och äfven betraktats som ett konstverk i sitt slag.
Vidare byggdes nu apoteket, matsalen, byggnad för
traktören med kök, klockhuset m. fl. byggnader, som
ses
af första kartan, hvilken visserligen är utan utsatt
1

Se första kartan,

Bilaga I.
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årtal, bestämt angifvande tidpunkten då den i all sin
originalitet är förfärdigad, men af de slutsatser, man
dragit, får anses vara utförd omkring 1720. Af denna
karta kan äfven skönjas, att anläggningar voro vidtagna,
icke enbart af kål- och hampeland, utan äfven att en
trädgård i enlighet med den tidens smak, med gångar

Klåckhuset.

och parterrer, var

anlagd vid Broarne.

Vi veta ej, men

antaga, att den rikedom af sällsynta och vackra, numera
förvildade

växter,

som

ännu

äro

Sätras stolthet och

prydnad, härstamma från denna första epok, och seder¬
mera
underhöllos, vårdades samt förökade sig under
kommande intendenters tid på 1700-talet, hvilka voro
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särskildt förfarne i

naturvetenskaperna, synnerligast de,
lärjungar.
Utom dessa nu nämnda byggnader m. fl., som
ägaren till brunnen lät uppföra, fanns det äfven andra
egna byggnader, hvilka åtskilliga ståndspersoner bland
brunnsgästerna läto uppsätta, somliga med bredvid lig¬
gande små kök, emedan ägarne i allmänhet intogo sina
måltider hemma eller slogo sig tillsammans i bunkalag
och ej alltid åt o i den för bättre lottade uppförda gemen¬
varit LINNÉS

som

samma

matsalen.

På

det

viset

erbjöd brunnsområdet snart nog en
lifligare anblick, och det dröjde icke så länge, förrän
det hela bekom en prägel af ett visst inbjudande behag
midt i ödemarken.
Då namnen på dessa första »egna
hem »-byggare äro kända, torde det icke sakna sitt in¬
tresse,
De

att

deras minne bevaras åt kommande släkten.

voro:

Landshöfdingarne
Kammarrådet

Benzelstjerna

och

Fahlström,

Walcker, Statssekreteraren Rudenhjelm,
Assessor Lübecker, Räntmästar Wallrave, Häradshöf-

ding

v.

Bysing, Assessor Adelheim m. fl.
byggnaderna behöllo namnet af dessa första
ägarne, ända till dess att de på 1740-talet blefvo af
dåvarande brunnsägaren inlösta och större delen som
förfallna ombyggda.
Endast ett af husen har bibe¬
hållit benämningen från den tiden: »Landshöfdingebyggningen», som den kallas ännu i dag. Utmed densamma
låg det lilla »fängelset»1, förlagdt vid stora landsvägen,
och, ehuru det icke är kändt, hvilka som där logerade,
kan man lätt tänka sig, att med de visserligen enkla,
men på
samma gång råa bruk och seder, som härskade
under kung Karls krigiska tider, icke endast gemene
man, utan
äfven en och annan bland de förnämligare
v.

De små

1

Se

första kartan.
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t

brunnsgästerna,
fick

sona

sina

Det

var

som

farit allt för våldsamt fram, där

synder.
nog icke

för bara dietens skull,

som

Skragge varnade för »brännewinet».
Att
kommo

Carl

själfsvåld, oordningar och dryckenskap förevid

surbrunnarna,

kan

man

sluta

till dels af

Plakat af år 1681, dels ock af

XI:s

Kungl. Maj:ts
förordning af d. 27 maj 1707, båda utgifna för

Råds

Medevi

Brunn,

anbefallda
halft

till

dussin

»som

men

i ett särskildt Memorial sedermera

efterrättelse

surbrunnar

—

från

1709 för omkring ett
bland hvilka var Sätra —

Collegium Medicum för kraftiga och helsosamma

funnit».
Det

var

Brunnsrätt

med

anledning häraf,

inrättades, bestående

som

en

särskild

af Intendenten

som

ständig ledamot och dem bland Brunnsgästerna eller
andra härför lämpliga personer, som Intendenten kallade
till bisittare i denna tribunal.
Dessa ofvan

åberopade handlingar lyda
KONGL.

som

följer:

MAJ:TS

PLACAT,

Angående Medewij Sur-Brunn.
Wi

CARL med Guds Nåde, Sweriges, Giöthes och
Konung, Storfurste til Finland, Hertig uti Skåne,
Estland, Lifland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern,
Cassuben och Wänden, Furste til Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; Så ock Pfaltz Grefwe wid Rhein i
Beyern, til Gülich, Clewe och Bergen Hertig, ec. Gjöre witterligit, at såsom ibland annat godt, hwarmed GUI) den
Aldrahögste wärt Rike och Fädernesland uti lekammelig
måtto hafwer täckts wälsigna, icke för det ringaste är til at
skatta den kosteliga Hälsokällan eller Sur-Brunn, som för
någon tid sedan wid Medewijgård i Östergiöthland, Wadstena
Län och Ny Sokn är upfunnen, hwilken sin stora
Wärkan til åtskillige menniskelige kranckheters helande har
Wändes
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låtit

förspörja; altså på det en så ädel Guds Gåfwa icke
än tilbörligit är, med wördnad må skönjas, och wid
nyttjandet af samma Sur-bruns Watn god Skick och Ordning
hållas, men oskick och Oordning, samt hwad til Guds förtörnelse länder, förekommit och betagit warda; Ty hafwe
wi nödigt aktat, förmedelst detta Wart Nådige Påbud, efter¬
följande stycker härwid at ihogkomma, wiljandes at de af
alla dem, som til bemälte Surbrunn för deras Hälso skull
resa, i nogaste akt tagas och hörsamligen efterkommas.
Nemligen:
I.
Aldenstund den nytta och gagn man af läkedo¬
marne förwäntar, utaf GUI), såsom alt
godas endaste Uphof
och Ursprung härkommer: Ty skal hwar och en som til
annars

Surbrunnen i
städes

til

sin

den akt

anländer, at han watnet der

samma¬

hälsos

befordring tänker at bruka, weta sin
skyldighet wara, hwar dag Afton och Morgon wid sielfwa
Bönstunderna til Guds åkallan sig at infinna, så framt icke
någon swaghet, eller något annat lagligit förfall enom derifrån hindrar.
Det wederbörande så mycket mera sig låta
wara
om
hjertat, som de til den förehafwande Curen wälsignelse af Gudi förwänta.
II.
Så wele wi ock den wederstyggelige seden af Guds
aldraheligaste Namns missbrukande, samt grufweliga Eder
och Bannor, som enkannerligen hos en del gement Folk förnimmes taga öfwerhanden, på det alfwarligaste härwid förbudit hafwa, så at ingen sig understå må där med någon
förargelse at åstadkomma; hwarföre såsom wi intet twifle,
at de rättsinnige, och hwilke eljest af något wärde äre, detta
sig til en åtwarning warda låtandes gälla; Alltså der ock
någon af gemene hopen, eller sämre wilkor, så förgäten af
sin plikt funnes, at han deremot handlade, skal han förste
och andre gången, då han der med beträdes, efter som han
finnes brotslig til, med böter til de fattiga beläggas; men
der han oftare och framhärdeligen härmed blifwer beträdder,
skal han Brunnen förwisas.
III.

Eljest, efter också GUI) kräfwer af Menniskan
hjerta, så framt hon wil hafwa någon wälsignelse af
Gudi til sin Hälsas och Sundhets befrämjelse at förwänta.
Ty skole och alle, som til Brunnen at hämta der bot an¬
komma, här med förmante wara, sig om et ärbart och sedigt
Lefwerne at winlägga, således at de på den orten icke alle¬
nast ingen lägenhet söka någon otukt och skörlefnad at wärket

rent
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ställa, utan ock afhålla sig ifrån ohöfwiskt snack, tal och
åthäfwor, hwar af goda seder pläga förkränkas, och på alt
sätt beflita sig at föra et tuktigt Lefwerne, hwarigenom Guds
ära må befrämjas, och deras Jäm-Christens och Nästas för¬
argelse afstyras.
IV.
Emedan til Curens och Läkedomars fortsättjande
intet ringa hjelper et fredsamt lefwerne och roligit sinne;
Hwarföre wele wi ock all oreda och owäsende at förkomma,
efter en loflig sedwana i hela Christenheten, härmed stränge¬
ligen förbudit hafwa allehanda trätor, dueller och Slagsmål
der å orten; för hwilken orsak skul icke heller någon, eho
som
wara kan,
af högre eller nedrigare Stånd och wilkor,
efterlåtit wara skal, at gå med Swärd eller annat Gewär
innom planket til Brunnen, undantagande dem, som antingen
nyligen där anlända eller förbi resa. Skulle någon sig här
emot
förgripa, wele wi, när sådant angifwit warder, den
samma, såsom wärt Förbuds öfwerträdare, intet låta onäpster
blifwa.
V.

Derjemte efter wi icke utan särdeles missnöje förnimme, huruledes den gemena hopen af dem som til Brun¬
nen komma,
mycket til dryckenskap och fylleri är benägen,
förtörnandes icke allenast swårligen derigenom GUD, utan
ock förderfwandes sielfwa Curen, deras Hälsa til märkelig
afsaknad: Altfördy wele wi sådan skadelig öfwerflödighet
härmed alfwarligen förbudit hafwa, skolandes de, som win,
öl och Brännewin tit å orten til salu föra, wara tilhållne,
de sådant intet öfwer nödtorften til Brunsgästerne för¬
at
sälja, och i synnerhet der öfwer sträng hand hålles, at slikt
om
Sön- och Helgedagarne icke må säljas, förr än Gudstjensten aldeles är ändad och öfwerstånden.
VI.
I lika måtto förspörje wi fast ogärna, huruledes
en del gement Folk,
söka der å orten en slem och olåflig
winning, så förmedelst, Victualie-persedlars upköpande af
andra, och dyrare utmånglande igen, som eljest warornas
olideliga stegrande öfwer wanlige marckgången til dubbelt,
ja, undertiden också högre; der de likwäl både i anseende
af det, at der ingen Tull och Accis såsom i Städerne gifwes,
och andre orsaker flere, billigt borde låta sina Waror för
ringare pris; Hwarföre wele wi sådan olidelig egennyttighet
och skinnande på det alfwarligaste hafwa förbudit, skolandes
de som mot åtwarning slikt understå sig at öfwa, de Waror,
som de således öfwer skäligheten
stegra, til Hospitalet der-
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sammastädes hafwa

förbrutit; dock efter priset icke alla tider
lika, utan af hwarjehanda orsaker stundom stiga,
stundom falla; Ty skal Bruns-Intendenten eller Doctoren
tillika med några andra, synnerligen de som om den ortens
beskaffenhet god kunskap hafwa, årligen när folket begynner
wid Brunnen at församlas, en wiss Taxa på alla tarweliga
Waror, proportionerad efter det wärde, för hwilket de der
omkring i nägden försäljas, författa, och på ett allmänt rum
anslå låta, så köparen som säljaren til rättelse vid föresagde
straff.
Eljest och aldenstund sådane victualie-persedlar ofta
dit föras, som icke synnerligen för Bruns-gästerna hälso¬
samma, utan fast mera skad- och förderfwelige äro; Ty skal
Bruns-Intendenten eller Uoctoren sådana otjenliga Matwaror
på en särdeles Lista låta antekna, och genom ofifenteligit
pålysande kundbara giöra, så at deras tilförsel må derigenom uteblifwa. Skulle detta oaktadt ändå sådane otjenlige
victualie- persedlar til Brunnen föras, och wid skedd åtwarning därmed intet uphöras; Då skola sådane Waror, så¬
som förbudne, til Hospitalet wid Brunnen wara förfallne.
VII.
Uti in- och utgående, samt wid drickande af
Surbruns watnet, skal också all beskedlighet aktas, så at
Bruns-gästerne bemöta hwar andra inbördes med civilitet
och höflighet, och fördy uti ingen måtto gifwa någon an¬
ledning til förargelse, hwarken med stötande, trängande,
Watnets spillande eller med wagnar, Hästar och Hundar
kan

wara

inom Planket hwar andra incommodera.
VIII.
Uti det öfriga, såsom wi icke heller utan miss¬
hag förmärke, huruledes någre, i stället för det de med tack¬
samhet den Wälgärning, som GUD wärt Rike och Fäder¬
neslandet med denna hälsobrunnens förlänande bewist hafwer,
borde erkänna, der emot med hwarjehanda förklenliga om¬
dömen

och

ordeformer

om

den

sammas

kraft och wärkan

sig utlåta; Altså är wår nådige wilje och åtwarning, at hwar
och en ifrån sådant otidigt omdöme och förklenlige ordasätt
sig afhåller, så der å sjelfwa orten, som annorstädes här i
Riket och der under liggande Provincier, förandes förnufteligen och med besked deras tal, utan til at lasta hwad GUD
menniskomen til nytta och gagn beskärt hafwer.
IX.
Ytterst, och på det alt desto bättre wid merberörde Surbrunn må tilgå och all oreda afbögd warda, wele
vi Bruns-Intendenten eller Medicum fullkomligen authoriserat
hafwa om god ordnings och skicks bibehållande behörig om-
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vårdnad

at
draga, tagandes wi honom härmed uti Wårt
beskydd emot hwarjehanda oförrätt och öfwerwåld,
så at ehwem honom anten med ord eller Gärningar otilbörligen angriper, den samma Wårt alfwarlige ressentiment och
näpst derföre skal hafwa at förwänta. I lika måtto skola ock
de öfrige wid ofta berörde Surbrun tarfwelige Eetjente under
wårt hägn wara begrepne, såsom Bruns-Predikanten, Apote¬
karen, Chirurgus, Bruns-mästaren och bägge Rumor-Mästarne,
ec.
så at ingen dem på et eller annat sätt må oförrätta, wid
wår hämd tilgiörandes.
Här alle som wederbör hafwa sig
hörsamligast at efterrätta, icke handlandes här emot i någon
måtto.
Til yttermera wisso hafwe wi detta med Egen Hand
underskrifwit och med wårt Kongl. Secret bekräfta låtit.
Datum Stockholm den 6 Juni, Anno 1681.

Kongl.

CAROLUS.

(L. S.)

KONGL.

MAIJ:TS

RÅDS

E'örordning dem til rättelse och efterlefnad, som vid
Medevi Surbrunn sig uppehålla; gifven Stockholm den
27 Maji Anno 1707.
som
med list eller våld sig intränger uti de
uti rättan tid tingat hafver och deruppå undfådt vederbörandes tilsägelse, skall böta Tjugu dahh SilfriTtt 1
och vara förpligtad genast utflytta för rätta hyresmannen.
2:0.
Jngen skall lofgifvit vara, att taga nycklarne til
något rum ifrån den, som der utur utflyttar, med mindre det
sker med rätta husägandens eller dess ombudsmans sam¬
tycke, icke eller bör någon sitt husgeråd uti de af en annan
bebodde rum, för den sammas afresa, inflytta låta, vid Tjugu
dahl. Srmt, så framt han icke med husäganden och den ut¬
flyttande derom sig förent, dock vare ingen förbudit, om
han sjelf vill, uti sine hyrde rum at intaga någon sin vän,
allenast at äganden derigenom uti dess rätt intet för när sker.
3:0.
De som egit kosthåll hafva, måste sig åtnöija
med sådan beqvämlighet, som där finnes, skolandes ingen
1:0.

rum,

en

1

visas

Eho

annan

Där de förr

till

brukliga myntslagen förekomma i detta arbete hän¬
Bilaga VII.
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icke desto manstarkare i ett

matlag är, vägra en annan
han först kan intagit hafva,
skickandes man sig på sådan händelse, såsom altid tilförene
brukeligit varit, at två hushåll sig med ett kök och en käl¬
lare uti enighet behjelpa, den det icke efterlefver, böte Nije
som

at

koka i

dahl.

det

samma

kök,

som

Silfvermynt.
Jngen fördriste sig at skicka någon uppå Lands¬
vägarne at uppköpa hvad som af allmogen deromkring kan
til samtelige Brunnsgästernes uppehälle tilföras, uti upsåt
sedermera at vilja det stegra och igen försälja, vid straff
af Tijo dahl. Silfrmt för hvar gång sådan dermed beträdes.
5:0.
Om något oljud förordsakas medelst dryckeslag,
böte den som brottslig är Tjugu dahl. Silfrmt, och den som
dryckerne såldt hafver Tijo dahl. Srmt.
6:0.
Alt öl, win och brännevins sälgning, buller, klot¬
kastande, gångande, dans och lek vare förbudit under gudstjensten, om Helgedagar och Bönestunderne om Söcknedagar,
så ock sedan klockan nije om aftonen ringt är, bryter någon
deremot, böte Tijo dahl. Srmt.
7:0.
Jngen eho han vara må, skall understå sig at med
ord eller åtbörder något at företaga som kan gifva någon
förargelse, serdeles uti kyrkan, mindre någon i ringaste måtto
upsåteligen skämta och förtörna, så at han deraf kunde lida
men och hinder
i dess Brunns-Cur, den häremot sig förser
böte Femtijo dahl. Silfrmt.
8:0.
Den som befinnes föra hundar med sig i kyrkan
under gudstjensten eller på Brunnsgården under vattn dric¬
kandet, skall böta hvar gång En dahl. Srmt.
9:0.
Emedan en hop onödige Ceremonier vid Sur¬
brunnen sig inritadt hafva: såsom hvar morgon at skicka
i kring til gästerna och låta förnimma om deras tilstånd,
hvaraf de som sjuklige äro, oroas, ty skall sådant härmed
aldeles vara förbudit och afskaffat, dock vare ingen för¬
ment, at låta fråga efter dens tillstånd, som uti sjukdom
eller någon svår anstöt råka kan.
10:0.
Alla uti föregående puncter stadgade böter
gånge til de fattige, och den som de ålagde böter intet för¬
mår erlägga, plikte med fängelse eller stånde för Påhlen.
11:0.
Emedan på de ställen hvaräst vagnar och annat
resetyg förvaras, ingen stängsel är, så at ofta händer, at så¬
dant blifver skadat eller fördärfvat af en hop löst och van¬
artigt folk, ty skall den som öfvertygas det gjordt hafva, med
4:0.

3°

fängelse

på vattn och bröd straffat varda, efter

som dess
befinnes, och Brunns Rätten
skäligt pröfvar. Eho som eljest begår snatt- och tjufveri,
ehuru litet det vara må, skall plikta med några dagars
fängelse på wattn och bröd, eller med stående vid en påhla
brott

större

eller

mindre

och sedan förvises ifrån Brunnen.

af Brunns Jntendenten tjenligen an¬
sig at vara
hållas skall,
villigt; men
Jntendenten
förordnad blifver at utkräfja böterne, då böte den samma
dubbelt; hvarefter alle som vederbör hafve sig hörsamlingen
Jngen

12:0.

som

modas

kan, bör utan laga förfall, undandraga
Bisittjare när Ransakning och Brunns Rätt
och eho som til böter fäld varder, betale dem
skulle någon sättja sig emot den som af Brunns

Actum ut supra

at rätta.

Axel

Julius De la Gardie.

C. E.

Gyllenstierna.

T. Polus.

I. Wrede.

Gabr. Falkenberg.
Knut Posse.

Arved Horn.

Gustaf

Ehrenberg.

Vid

genomläsandet af dessa bestämmelser och de¬
taljerade föreskrifter för dem, som besökte och vistades
vid Surbrunnarne, får man taga i betraktande den tidens
uppfattning vid affättande af ordningsregler i allmänhet,
och det, kan man säga, patriarkaliska åskådningssätt,
som
gjorde sig gällande vid bedömande af dylika för¬
seelser och brott, som kunde förekomma på dessa platser.
Man får äfven intryck af, att mineralkällorna spelade en
afsevärd roll för den tidens människor
med

stort

intresse

af

genom den omvårdnad
dessa brunnar, som en
en

samt

omfattades

Högste Vederbörande, ådagalagt
och det beundransvärda nit för
Carl XI:s Archiater HjÄRNE och

Carl XII:s Lifmedikus SKRAGGE förstodo

och underhålla hos sina härskare.

Det

att

väcka

ingen ringa
myndighet, som var lagd i Brunnsintenden¬
tens och denna tillfälliga domstols händer, hvilken, så
vidt vi veta, icke heller missbrukades samt förmodligen
var
nödvändig.
makt

och

var

3i

Om än tillämpningen af dessa kraftiga lagbud för
länge sedan försvunnit med en senare tids civilisation,
finnes det dock ännu i vissa afseenden kvar ett och
vid

gamla Sätra,

och

visar, att

en

som

minner

om

annat

dess första period

forntida kultur icke så lätt försvinner.

Brunnsintendentens vilja gör sig ännu lika starkt
gällande och många af ordningsreglerna erinra, om än
betydligt förmildrade, om dem, sym gällde fordom.
Det gamla fängelset vid vägen försvann, men flyt¬
tades endast till en byggnad, som först kallades »Tullsta»
och sedermera benämndes »Gästbyggnaden», och hvilken
användes

som

sådant

ända

till

mediet

af

1800-talet.

Alla husen, som
hade torftak
utmed stora

tillhörde brunnen och icke de enskilda,
och voro rätt oansenliga, där de lågo dels
landsvägen, dels pittoreskt uppkastade här

och hvar i

bergsskrefvorna.
först lät påkosta och verkställa den om¬
nämnda utdikningen och ett försök till torrläggning af
kärret söder om vägen, var Kammarrådet Friherre JOII.
C. Flemming, då han 1705 och påföljande år under
terminerna vistaides vid Sätra.
Icke nog härmed, han
ombestyrde äfv<en röjning af buskar och småskog, an¬
lade där vägar och gångar samt lät plantera löfträd,
som
sedermera bildade lummiga alléer och grönskande
parterrer i denna vidsträckta terräng.
Med ett ord, han
skapade af moraset en härlig park, som på sista tiden
börjat benämnas med hans namn och gör det välsignadt.
En vattenkonst inrättades äfven vid Brudgumskällan,
som vid denna tidpunkt
upptogs, och lika så uppfördes
pyramider.1 Dessa hade dock fått förfalla redan före
Den,

1

som

Det var brukligt redan i det föregående århundradet att upp¬
pyramider vid högtidliga tillfallen, exempelvis då Kungl. Personer
ankommo till en ort.
I städerna voro de uppsatta i allmänhet vid
stadsporten. De utgjordes af träställningar i pyramidform, som van¬
ligtvis kläddes med granris eller med löfverk och blomster.
föra
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mediet

af

1700-talet. De voro placerade i parken på
af 346 alnar från stora landsvägen i fort¬
sättningen af den allé, på hvilken Brudgumskällan låg.
Här i närheten var äfven »Sjustjernan» belägen, en stor
plan, till hvilken 7 af parkens alléer utmynnade.
För all denna omvårdnad till platsens förskönande
kände sig gifvetvis alla tacksamma mot skaparen af det
behag och den förnöjelse, som därmed bereddes brunns¬
gästerna.
Lofvet till FLEMMINGS ära nådde sin höjdpunkt i
ett kväde1, bestående af 136 8-radiga strofver, författadt
af en viss Carl Björckman, hvaraf den sista strofven
med sitt kraftiga, med dramatiska bilder späckade språk
icke bör undandragas läsarens blickar:
ett

afstånd

»Men

Så

Kijla Ährenamn skal

at den

man

i minnet fästa,

Swänske Gran förr kokos bära skall,

Och alla
Sku

Lappar, som på Norrske Fiällen giästa
på de Wällska Berg med Renar gå i wall,

Förr nakne Indian skal bli wår granne

nästa,
Elephanter stå i hwarje bonde stall;
Ja, tröga Hwalar sig på torra marken wända
Förrn Kijla Brunns beröm i Swea skal ta Anda.»
Och

Denna

dikt

är, som man märker, ett typiskt prof
på »concetti»stil.
Liksom månget nytt, som uppstår, fordrar en viss
tid, innan det hinner ingå i det allmänna medvetandet
och vinna stadga, så blef äfven förhållandet med nam¬
net på det område, som inneslöt alla dessa källor.
Det förefaller nämligen, som om en fullkomlig förbistring hade rådt i detta hänseende.
Första gången namnet nämnes är 1701, då URBAN
1

I Palmsköldska samlingen i Uppsala Univ. Bibliotek, tryckt
»Til skyldig Ihogkommelse (äro) Desse korta rijm i hastighet
vpsatte af Carl Biörckman», Stockh., tryckt af Mich. Laurelius i 713.
poem:
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kallar brunnen Sätra brunn.

HjÄRNE
den

och

Fläckebo

ömsom

Ar 1703 kallas
Sätra Surbrunn af brunns¬

gästerna. A den först uppgjorda kartan heter den
Kijla Brunn — etc.
Detta virrvarr af olika benämningar tyckes äfven
ha förtretat ELFVING, ty han anmärker 1709: »Kijla
brunn

heter han med större rätt än Sätra och Fläckebo

brunn, ty han är belägen på Broarnes ägor i Kijla socken
och inte

på Sätra ägor i Fläckebo s:n». Denna osäker¬
rätteligen borde benämnas räckte
ett långt stycke
in på 1700-talet, ända till dess det
gemensamma namnet på alla källorna blef »Sätra Brunn»
efter den närliggande byn.
Äfven ELFVING redogör i sin bok1 för sina er¬
farenheter och rön beträffande de sjukdomar, som han
i hvad området

het

behandlat

vid

Så beskrifvas

Sätra.

trenne

fall af döf-

het »beroende
tade.
han
nets

på Oronfluss» såsom genom vattnet bo¬
lyckade kurer mot frossa omtalas. — Då
kommer in på kapitlet »om Impotentia» och vatt¬
underbara verkan härvid, blir han rikast på citater
Flera

från

Propertius m. fl., och han säger:
olycka hända, att Fru Venus, adjuvans

tlbullus,

»Skulle
fortes

sådan

en
non

inertes

vero

skjuter

en

sådan daglöös utur

sin

angenäma Schola in uti sjukstugan, där han be¬
klagar sin nöd och svaghet, ej olikt den af TlM^eo
anförda

i tid, råd och hjelp
sig själf
som
exempel i detta hänseende, i det han säger: »På
år har jag icke warit man att skaffa någon
10—12
til
wagga
gång på gålfwet, men sedan iag i somras

vid

svaga,

brunnen».

kommit
1

från

Hela

så finner

Brunn

den i det

sjukdomsfallen

in.

talade bok öfver

till

Han

m.

man,

och

med framställer

och i 6 weckor hållit Brunsdieten

följande framställda redogörelsen för de olika
är

Sätra, dels

hämtad
ur

dels

ur

D:r Elfvings

förut

lornas äldre historia».
Säira branns krönika.

om¬

F. Björnström, »Om de svenska käl¬

?
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fant

iag en särdeles qwickhet i kroppen, som medelst
wälsignelse bracht det derhän, at iag emot min
förmodan och på gamla dagarne får snart höra at min
hustru slår kull ugnen» etc.
En af vattnets förnämsta
egenskaper den tiden var dess förmåga att bota ofrukt¬
Gudz

samhet

och

Intendenten

det

berättas

från

Medevi ännu

1799, att
där, D:r Hedin, träffade tvänne hustrur vid

»Rödkällan», hvilka samlade ett stort förråd ockrahaltigt
hvaraf de ämnade dricka 7 torsdagskvällar,

vatten,

för att häfva sin ofruktsamhet.
Liksom Skragge

prisar Elfving brunnskurens syn¬
nerliga verkan mot »skörbjuggen», hvilken kan förklaras
därigenom, att denna sjukdom, som den då för tiden
beskrefs och

bleksot.

framställdes, af nutidens läkare

anses vara

Vidare anföras

exempel på vattnets verkan vid
gikt, mjältsjuka, lamhet och slag m. m. och han för¬
klarar till sist, att »desse lycklige och ogemene Curer
böra tillstoppa munnen på tadlet, som utsprider, att
desse vatten flyta af en rörd åder och kunna för den
skull intet göra någon god verkan».
Beträffande

den

af

alla

med

intresse

omfattade

frågan, hvad det egentligen är, som förlänar vattnet så
hälsosamma verkningar, hafva många olika meningar
gjort sig gällande. Om man förbigår de mer eller mindre
occulta

hvaraf i forntiden vattnets verkningar
ansågos bero, som »anden i vattnet» m. m., har hfärne
m. fl. fästat hufvudsaklig vikt vid kolsyran, andra hafva
ansett

orsaker,

de i vattnet

upplösta mineralierna, företrädesvis

järn- och kalksalterna, såsom de mest verksamma; andra
hafva

på mera fördolda krafter, såsom elektricitet
galvanism, andra åter tillskrifva själfva vattnet (i
kemisk mening) hufvudrollen (Böcker).
Detta är i kort¬
trott

och

het hvad

man

i forna tider tänkt

skaper och verkningar.

om

Sätravattnets egen¬
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En

modernare

uppfattning har ju kommit till del¬

vis andra resultat.

ELFVING, som börjat sin verksamhet på ett så för¬
tjänstfullt sätt, synes icke mot slutet af sitt intendentskap ha fullt motsvarat hvarken SKRAGGES eller brunns¬
gästernas förväntningar enligt tillgängliga handlingar1
från tiden omkring SKRAGGES död 1716.
Denne hop¬
pades nämligen, att efterträdaren »varder sig beflitande
om alles
behag mer än den förre».
Det är okändt, om det var detta misshag med
Elfving
stämde

enbart

skragge

eller
att

äfven

anhålla

andra
hos

orsaker,

som

dåvarande

be¬

Lands-

i Västerås, Fahlström, att öfvertaga dis¬
öfver brunnen »på det at så mycket wickskickligare til Brunnsgästernas bättre Comomåtte». Men äfven Landshöfdingen synes
fullkomligt till skragges belåtenhet2, då han
utan
dennes vetskap och samtycke till dragon tagit
brunnsmästaren vid Sätra och i dennes ställe gjort sin
kusk Staffan Binder (en tysk) till brunnsmästare. Från
denna, som det förefaller, obetydliga anledning utspann
sig sedermera en ganska häftig strid mellan D:r Heijne,
hvilken tjänstgjorde som intendent ett par somrar vid
Sätra, och Landshöfding J. cedercreutz i Västerås,
hvarom bär vittne den ampra skriftväxling, som ägde
höfdingen
positionen
tigare och
ditet tilgå
ej handlat

rum

mellan dem båda.
I alla de
funnits

tills

beskrifningar öfver Sätra brunn, som hit¬
tillgängliga, har aldrig D:r Heijne om¬

som medicus eller intendent vid brun¬
ehuru bevis föreligger, att han varit det.
Härför
ligger till grund dels ett kontrakt3 af den 1 mars 1716

nämnts, hvarken
nen,

1

Bref från Ombudsrådet fahlström till

i Västerås.
2

D:r

Heijnes

Univ. Bibliotek.
3

I

Landshöfding Ribbing

Uppsala Univ. Bibliotek.

Riksarkivet.

skrifvelse

till K. Svea Hofrätt 1718.

Uppsala
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mellan

Doktor

och D:r Heijne, hvari till
intendentskapet öfver Sätra, dels
ock en skrifvelse1 från heijne till Kungl. Maj:t, däri
han anhåller »det Eders Kongl. Maj:t i Nåder täcktes
aggreera detta oss emellan oprättade Contract och mijgh
wijdh des innehåll uthan någons ensijdiga interposition
Allernådigst maintenera». Af kontraktet att döma skulle
Heijne, i händelse Archiater skraggenstjerna ej själf
kom hem från Lüneburg och skötte brunnen, vara in¬
tendent från mediet af maj månad 1716.
Härvid skulle
fjärdedelen af den vid beställningen förekommande för¬
tjänsten öfverlämnas till Archiatern. D:r Heijne skulle
åter vara skyldig anskaffa betjäning, såsom traktör, fält¬
skär, apotekare, vinskänk m. m., samt draga försorg om
de fattigas skötsel, men hyrorna skulle upptagas af
kyrkoherden näsman2 i Fläckebo. Såsom heijnes för¬
den

senare

måner

hollsten

öfverlämnas

bestämde

kontraktet,

att

han allena och utan

någons inträng utöfvade fri disposition öfver allt hvad
en
brunnsintendent efter Kungl. Förordningen tillkom¬
mer, och skulle njuta all den förmån i inkomster, som
en

intendent kan tillfalla, samt hafva en kammare fri i

någon af Herr Archiaterns byggnader och tjugosju daler
kopp.'llX! till sin hushyra — men önskade han dispo¬
nera
flera kammare jämte kök och källare för sin be¬
kvämlighet, skulle han betala dem som alla andra.

4.

Johan Christoffer

Heijn(e).3

1716-1718.
Han

föddes

skären Mickael
1

1681

i

Stockholm; fadern var hoffältHeyn, modren Maria Emmerich. H. stu-

I Riksarkivet.

2

Arch.

3

H:s

Skraggenstjernas

svåger.

porträtt finnes uppsatt i Med. Styrelsens Bibliotek.
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derade

i

Uppsala 1696; 1700 följde han svenska armén

till

Seeland, därifrån till Narva och Düna, hvarvid han

så

utmärkt

sjuka och sårade, att Carl XII
resestipendium på 5 år. Han
for då till Uppsala och disputerade samt sedermera till
Holland, där han flitigt besökte Lazaretter och Collegier,
blef Med. D:r 1704 i Hardervik; 1706 var han med
armén i Kurland, kom till Stockholm 1707, dä han blef
assessor
i Kongl. Collegium
Medicum samt praktiserade;
1708 upptog han Yårby
skötte

de

benådade honom med

brunn samt förordnades
ma

år

till

ett

sam¬

Pest-Medicus

i

Stockholm, då han framlade

projekt för desinficering mot
pesten i Arboga. Han kalla¬
des 1717 af Carl XII till Lund
och fick befallning utgifva en
disputation, hvilken han till
Konungens höga välbehag
försvarade. Han adlades 1719
namnet NORDENHEIM.

med

Lifmedicus
Han

var

förfarenhet.

Johan Christoffer Heijne.

1731.
känd

för

att

äga mycken kunskap och

Afled i Stockholm 1740

i'maj. Från trycket
utgifvit 8 olika afhandlingar.
Uti en rapport1 1717 till Ombudsrådet FAHLSTRÖM
redogör Heijne för sin verksamhet vid Sätra. Han om¬
talar, att brunnen det året besökts af 160 personer, och
nämner äfven somligas namn, samt redogör för de sjuk¬
domar de sökt bot för.
Han berättar således, att
en
viss Domprostinna Barchia haft en åkomma, som
D:r ELFVING förklarat ej kunna häfvas med Sätravattnet, men som HEIJNE kurerat, att Öfverste Essen haft
har han

1

Uti

Uppsala Universitets Bibliotek.
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Alius vesica

urethra(?) och bekommit så stor lisa och
om en fullkomlig restitution,

ex

lindring, att där är hopp
samt att

Dss. Grefvinna kom till brunnen

men

befinner

dödligt sjuk,
sig bättre; att Baron Rosenhane och
Stallmästare Anrep voro plågade af alla möjliga sjuk¬
domar, men vid kurens slut icke kunde nog berömma
Sätravattnets gynnsamma verkan. »Men», fortsätter han,
»märkwärdigast af alla är en Wästgöthe från Norberg,
som
hijtkom så opfyld med en rutten skiörbjugg, att
dess hwijta på Ögonen woro som Kijöttstycken, ansicktet

nu

så blått

som

en

kiettel, tandkiöttet öfwerwäxt öfwer

tändren och stehl och

styf i alla ledren; den har brukat
jämte andra smä medell och går nu alldeles
ricktigt ibland oss som folck. -— Alla hålla det för ett
Miracle at han kommit sig.» —
H. omtalar äfven sina föredrag vid Sätra i kemi,
agricultur m. m., då han säger —
»har iag i alla
brunnsgästernas närwaro proberat brunnen och där wijst
alla maner at pröfwa metaller och bergarter medelst
elden, jemwähl medelst wickten, som Archimedes på¬
funnit, hwarom stiernhielm uthij sin Archimede renowatnet,

maler».

vato

Han spar
vetande

stora

icke på loford öfver sig själf, öfver sitt
och

intresse att

vara

fäderneslandet till

Och slutar mycket följdriktigt med anhållan om
plats. Han föreslår nämligen, att H. Maj:t täcktes
i nåder anförtro honom Laboratorium Chymicum i Stock¬
holm med någon lön och vacker rang, eller ock lämna
honom den vacanta Lifmedicustjänsten, hvarest både
lön och rang är vid, då han kunde förestå Laborato¬
rium för samma lön, som Archiater HjÄRNE gjort.
Heijne omförmäler i en sin skrifvelse till K. Hofrätten1
1718 hur han blifvit intendent vid Sätra med
följande ord. — — —
nytta.
en

1

Uti

Uppsala Universitets bibliotek.
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»Nu

var

i

förstone

alldeles fastställdt, att Herr D:r
sommar vara Brunnsinten¬

Hollsten skulle denna förflutna
dent vid

Kijla, men, som han af vissa orsaker blef borta och
brunnsgästerna, hvilka icke dess mindre starkt församlade
sig, voro utan Medicus och Apotek, kom Kyrkoherde Näss¬
man
exprés hit efter mig med häst och vagn och tog mig
af sin hafvande myndighet till Intendent med sig till
brunnen.»

På grund

af det missnöje, som redan omnämnts, be¬
brunnsmästarbefattningens tillsättande med en
person, som icke gillades af Heijne, insände han en inlaga1
till K. Hofrätten, däri han framställde sina klagomål mot
Landshöfding cedercreutz på 15 tättskrifna sidor,
utom bilagor.
Han begynner sin Klagoskrift med en
redogörelse för Sätras historia allt från början, likväl
något felaktigt, hvilket äfven Landshöfdingen i sin svarsskrifvelse slår ned på.
Han kommer sedermera så små¬
ningom in på hur skragges arfvingar afsatt bemälde
Binder, emedan både de och brunnsgästerna voro miss¬
nöjda med honom för det sätt, hvarpå han skötte sin
tjänst. Han anklagas nämligen för att han icke höll
alléerna rena, ej heller rondalen vid makt och ej vår¬
dade sig om buskar och träd, utan lät sin boskap ned¬
trampa och förstöra dem m. m.
Dessutom hade han understått sig »Kyrkioherden
nässman, som icke allenast själf är arfwinge och in¬
tressent uthan och alla sina
medharfwingars fullmäcktige
att giöra och låta wijd brunnen, med en yxe hota och
träffande

eftersätta».

När
Pehr

Heijne kom

Olofsson

som

till brunnen, fann han
brunnsmästare, hvilken

en
var

viss
alla

brunnsgästerna till större nöje »för dess Gudfrucktigheth,
Fromhet, Beskedlighet och oförtrutne willigheet och
tienstacktighet skull».
Binder hade nu besvärat sig öfver den nya ut1

Uti

Uppsala Universitets bibliotek.
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nämningen hos Landshöfdingen, hvilket icke till en början
synes hafva haft åsyftad verkan, till dess han ånyo in¬
lämnade sina klagomål, då af Landshöfdingens resolu¬
tion till ägarne framgick, att de icke hade rätt afsätta
brunnsmästaren

och

tillsätta

en

annan.

Detta

beslut

efterföljdes dock icke. Härpå kom sagda resolution
jämte en remiss från Landshöfdingeämbetet till Inten¬
denten och Brunnsrätten, hvaruti Heijne erkändes som
intendent och där det anhålles, att »Docktorn och
Rätten efter dess Constitution wille afhielpa denna saak
med ett rättwijst utslag».
I Brunnsrättens protokoll är antecknadt i slutkläm¬
men
»men som Brunnsrätten wijste, at bemälte S.
Binder siälf begiwit sig därwijd, at Peiir Olson skulle
blifwa brunnsmästare, kunde den intet wijdare befatta
sig därmed, helst alla woro wähl nöjde medh honom
—

och brunnstiden
ver

snart

til ända».

—

Heijne, åter allt stilla till den

Härefter
20

blef, skrif-

juli:

»då

Herr Jacob Wolcker, som sig siälf gjordt til en
kortwijlig Ceremonimästare, til brunnen ankom såsom en
förelöpare, och bebådade, at Herr Landshöfdingen ännu
samma
qwäll effter-föllia skulle, som ock skedde, warandes bägge andra mårgonen wijd brunnen, då H. Landshöfdingen med tilbörlig respect beneventerades och bemöttes
sampt om åtskilligt discourerades, dock intet ord föll om
brunnsmästare beställningen.»

Men, fortsätter Heijne, då det skulle sammanringas
»til bönen och

uthom manfolcket opfyllt
brunnsgäster, kom denne
Wolcker in i kyrckian medh en häftig ifwer, ryckte brunnsmästar Olåfsson klåcksträngen uth ur händerna och befalte
pro imperio Binder ringa sampt förrätta alt hwad brunsmästaren wijd och til kommer, hwilcket ett stort allarm och
alteration i kyrckian, helst bland Fruntimbret förorsakade,
så at många blefwo helt förfärade före och åther sedan
effter bönestunden, då Mossjö Wolcker behagade utropa,
»at, om Olåfsson icke packade sig dädan innan klåckan
med

Fruntimber,

kyrckian

war,

alltsammans

4i
12,

Herr Landshöfdingen skulle låta föra honom med hand
settia'n til Crono-båtsman!»

klöfwerne dädan, och

icke var närvarande vid tillfället, an¬
såg, då han fick höra saken berättas, att det måste
betraktas som ett dåligt skämt af W., och allra minst
kunde vara utfördt med Landshöfdingens vetskap och
samtycke, hvarför heijne tog kyrkans och brunns¬
husets nycklar till sig och tillsade olofsson att som
vanligt äfven hädanefter ringa.
Redan elfving, påstår heijne, hade, då han var in¬
tendent, fått pröfva på och klagat öfver wolckers oför¬
stånd och otidigheter.
Emellertid ansåg sig heijne på
grund af bestämmelser i gällande Plakat och Förordning
för Surbrunnarna förpliktad gå till Landshöfdingen och
relatera förhållandet samt, som han uttryckte sig, »med
all respect och modestie, som wederbör föreställa honom
bemälde af W. uthi kyrckian hafde oanständiga och
strafbare uptog, sampt däraf förorsakade desordres, alteration och förargelse bland brunnsgästerna».
Men han blef icke litet öfverraskad, då han väntat
heijne,

som

sig, att Landshöfdingen skulle ogilla det passerade, men
denne i stället uti 10 ä 12 brunnsgästers närvaro, som
voro
hos honom på visit, helt oförmodadt svarade, att
det var verkställdt på hans befallning och att BINDER
skulle

vara

och blifva brunns-skänk.

»Jag remonstrerade däremot», säger heijne: »med
lijka modestie, att brunnsmästares til- och afsättande
competerade erkannest Brunnsägarne, men icke Herrar
Landshöwdingar och at ingen af dem heller plägade
befatta sig därmed wijd någon brunn, ja, at H. Kongl.
Maj:t Siälf i Nåder lämnade Brunnsägarne allena all
sådan disposition.»
Han framdrager som stöd härför, att D:r blocks
underdåniga besvär öfver att Medevi brunnsägare, Grefve
Gyllenstjerna, hade afsatt honom, af H. Maj:t läm-
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nades

utan

afseende,

hvarvid

ägaren

tillerkändes

fri

disposition öfver sin privata egendom.
Härefter yttrar

HEIJNE:

»Concluderade

iag altså a majori ad minus, at om en
Brunnsägare har macht at afsätta Siälfva Intendenten och
midt under Brunns-Cur-tiden, som jemwähl skedde med I):r
Elfving, hvilken sahlig D:r Skraggenstjerna medelst bref
afsatte och D:r Hollsten tillsatte, brunnsägaren då så mycket
mehr måtte haa macht och frijhet til och afsätta brunns¬
mästare såsom ringare betiänte.
Hwarpå Landshöfdingen
regera monde, at brunnen wore under seqvester för K. Maj:t
hafwande fordring och at honom således tilkome dispo¬
sitionen däröfwer.
Då iag i ödmiukheet replicerade, at H.
Landshöfdingen därom hwarken något hade uthi sin instruction eller någon befallning af K. Maj:t och Dess Cammar-Collegio. Och at i alt fall, där så wore, som iag doch
icke concederade, en sådan anbefallt disposition sig ändå
ej wijdare kunde sträckia än til brunnsreveniierna, hwareffter
dock H. Landshöfdingen än aldrig ens frågat hade, mindre
begärt någon uträkning på.»

Härpå utbrast H. Landhöfdingen i desse Expres¬
mig:
»At om iag icke packade mig uth wille han låta lyfta
uth mig», som han hade godt och så mycket lättare at säga
både och wärckställa låta, som iag då war i hans jemwähl
sioner emot

närwarande

söners
rum
och en hoop drängar inne.
Iag
nödgades altså til eviterande af wijdare tort och skympf,
sampt en sådan hotad och befarad extremitet taga mitt afträde, ropandes dock alla närvarande til withnen, huru iag
twärtemot K. Maj:ts Brunnsplacat ward hanterad och oför¬
rättad.
Dagen därpå kl. 4 om mårgonen installerade Mr

Wolcker

såsom

executor

in

officio

Binder

sollender

til

brunnsmästare, skolandes som mig berättades han haft wijd
samma
inaugurations act sin Flyt och Palasche uthe, at medh
desto större anseende bekräfta honom uthi sitt
och af

om,

ånyo tilträdde

sig åther skaffade embete.»

HEIJNE afslutar sin långa inlaga med följande slutord:
»Dessutom skulle wähl ingen Medicus som något är
och icke en Wolcker lijk, begiära wara på sådant
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sätt
Brunnsintendent, åthminstone iag aldrig komma dijt
mehr, så frampt iag icke skulle få niuta af högst bemälde
Förordning til godo, sampt få däreffter en laga satisfaction

för det

iag oförskyllt däremot lydit hafwer. Ej heller skulle
aldrig någon Brunnsägare som uthom dess har nog
beswär, orolighet och omkåstnad däraf, mehr beflijta sig om
dess wijdmachthållande.
Uthan heller draga sig därifrån
til många tusende, helst de fattigas största skada och afsaknad sampt meen på sin hälsa den de wijd mineral brun¬
nar sökia och
igenfinna.»
wähl

Det skulle blifva allt för

vidlyftigt här upptaga alla

dessa skrifvelser till och från K. Hofrätten rörande den

Heyne-CedercreüTZSKA tvisten.

Hur Hofrättens dom

utföll, är obekant; dock måste erkännas, att Heijne var
för sin hatt, och det förefaller, som om han varit

karl
i

sin

fulla

då Landshöfdingens uppträdande åter
stor härsklystnad och ett häftigt
För
alla
lynne.
parter och ej minst törhända i brun¬
nens
intresse blef nog den förmånligaste utgången, att
en
ny intendent uppträdde, som öfvertog ledningen af
får

rätt,

tillskrifvas allt för

brunnen.

5.

Gabriel Hollsten
1719—1736

föddes

1680 i Hedemora; fadern var prosten därstädes
Hollstenius, modren Anna Cath. Skragge, syster till
D:r Sam. Skragge.
H. disputerade i Uppsala 1699.
Reste utomlands och blef Med. D:r i Gröningen 1702.
Vid hemkomsten ledamot i Kongl. Collegium Medicum,
praktiserade dels i Stockholm, dels i Västmanland, till
dess han som fältmedicus utgick med svenska armén i
Polen, var äfven med 1716 i Norge. Han blef fången
vid Tönningen 1713.
Genom skragges död 1716 till¬
föll honom liksom andra släktingar Sätra Brunn som

G. E.
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arf.

blef han Provinsialläkare i Västmanland med
Han dog hastigt 1736 under en
tjänsteresa i Romfartuna. Han är begrafven i Västerås
domkyrka. Om honom sägs, att han var en vänlig
och artig umgängesmänniska och hade mycken erfaren¬
1724

fullmakt.

assessors

het och sunda tänkesätt.

Utom D:r HoLLSTEN, som

från 1719 blef Sätra både
disponent, funnos, som förut nämndt,
flera arfvingar efter Arch. SKRAGGENSTIERNA, bland
andra hans broder Elof, som var Tullinspektor i Falun.
Denne hade ådragit sig stora skulder, för hvilkas gäl¬
dande brodern var i borgen.
Och då tiden gick utan
brunnsintendent och

att

han kunde betala dem och brodern

var

död utom¬

en uppmaning från K. Kammar-Collegium1
Landshöfdingen i Västerås att belägga Sätra brunn
tillhöriga gårdar med seqvester och verkställa värdering
af egendomen.
Det var detta förhållande, som Landsh.
CEDERCREUTZ åberopade som skäl för sitt förfarings¬
sätt i brunnsmästarfrågan, liksom att Ombudsrådet FaiilSTRÖM ägde dispositionsrätt öfver brunnen. Ett stöd här¬
för gifves ovedersägligen i den skrifvelse2 frän FahlSTRÖM till Landshöfdingen2, där han bland annat yttrar:
»Sampt andraga mijtt ärende angående Kijla
brunn, den iag mig af wederbörande tilhandlat, anmälandes mig derför hos H. Landsh. til det bästa med
försäkran, at iag wil stå före och betala det, hwad
bem:te ort lagligen kan häfta före — — —».
I ett
annat bref2 af
något senare datum säger han —
»om iag, wil Gud, lefwer åt åhret, hoppas iag wara så

lands, kom
till

-

Siälf

när at

spara
1

dat. 4

få

se

effter

Brunnswercket, wil och intet

på dess förbättrande.»
K. Kamm.-Coli, skrifvelse till

Landshöfding Konrad Ribbing,

okt. 1716, i Uppsala Universitets Bibliotek.
2

L.

febr. och

Fahlströms
22

aug.

1717,

bref till Landshöfding K. Ribbing, dat.
i Uppsala Universitets Bibliotek.
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Köpet måste dock ha gått tillbaka mycket snart,
någonsin hade varit uppgjordt, hvilket förefaller
tvifvelaktigt, trots FAHLSTRÖMS uppgift, ty 1719 var
D:r HoLLSTEN en af ägarne och, som redan framhållits,
disponent för Sätra. Några andra bevis för att F. ägde
brunnen än hans ofvan åberopade bref hafva icke varit
tillgängliga. De byggnader, som tillhörde brunnens
ägare, hade redan vid denna tid hunnit blifva ganska
förfallna, att döma bland annat af det värderingsin¬
strument, som uppgjordes öfver både husen och jorden.
Hela summan uppgick ej till högre belopp än 799 daler
Kopp:mt.
Under HOLLSTENS tid hör man icke af att några
nya byggnader kommo till stånd eller att förbättringar
Allt tyckes hafva förblifvit
verkställdes vid brunnen.
om

det

vid det

som

redan

var.

Nästan

ingenting af kulturintresse förekommer från
hans intendentsperiod, icke heller äro namnen kända
på några mera framstående personer, hvilka som kur¬
gäster besökte brunnen under HOLLSTENS första tid,
mer än det i Västmanland och Dalarne ganska bemärkta
Bergsrådet J. Térsmeden, hvilken med sin familj »be¬
gagnade Sätravattnet» 1722.
Den enda kända episod, som förlänade brunnen en
viss glans, var, att Konung Fredrik I på genomresa till
Stora Tuna 1729 besökte Sätra och där intog sin mid¬
dag, men några mer eller mindre pikanta detaljer från
besöket hafva iclke gått till eftervärldens kännedom.
Ar 1728 besöktes Sätra af bland andra skalden
Frese, hvilken tolkade sin förtjusning öfver källorna och
deras verkan i följande synnerligen vackra sång.
Till Fläck c bo Surbrann.

Låt, stolta Ocean, låt dina vågors flod
Sig af sitt strida ras, sin yra ej förhäfva!
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Ställ

in ditt

som

lärt

fräcka svall, ditt snöda

med

öfvermod,

dön och larm de stilla elfver

qväfva.

Här rinner

en kristall, i
sakta sus och dån,
ej af något gull och ej af perlor qväller,
Men dock i rikedom sig skiljes vida från —
Ty i det helsa ur dess dolda djup uppväller.

Som

Flyt ädla källa fram, flyt med ett dubbelt mått
Håll ej din ymnighet, ditt rika lån tillbaka
Utvidga öfverallt ett tusenhanda godt,
Låt i din sötma oss Guds godhets sötma smaka.
Ack måtte

sig ditt lof,

Oceanens lopp,
dela
Dig söke folk och män från fjerran länder opp
Och ingen sot må ges, den der ej hinner hela.
som

I verlden vidt och bredt till tusen grenar

Såsom

uttryck för en annan uppfattning af hvad
egentligen lockade mången till »källans kristall»
må här anföras det fingerade bref, som vid ungefär
samma
tid innehålles i tidningen Argus1, i hvilket lefnadssättet inom de högre kretsarna vid Surbrunnarna
den tiden beskrifves och som således kan passa in
på Sätra, såväl som på hvilken annan Surbrunn som
ett

som

helst.
Min

»Och

ärlige Argus.

sanningen att säga jag är rätt glad att få tillfälle
gjort mig helt trött.

hvila ut, ty brunnens roligheter hafva
Sedan det blifvit ett mode och en del
att

af

niskas

en

belefvad

men-

skyldigheter att resa till brunn, är man där rätt
tvungen som i staden, ja mera.
I

mindre

talrikt

så

sällskap gifver den ena gemenakt på den andres företagande än i ett större.
Derför ser man äfven, att i små städer roar folket sig mera
med sqvaller än i Stockholm, och i Stockholm mera än i

ligen

ett

mera

1

Then Swenske

Argus 1733, N:o XXXIII.
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Paris eller London.

Samma omsorg hade man där att visa
i staden.
Vällustigt lefver man i mat och dryck, ty efter deras
utsago, som ofta brukat brunnar och förstode sig väl på
dieten, är det nyttigt att dricka goda och starka viner så
länge man är brunnsgäst. Där anställdes kollationer och
trakteringar dagligen och man surrade understundom så,
att
Herrar patienter snart hade försyndat sig mot den nya
Förordningen. Och det gjorde de med säkerhet, efter de

sig

granner som

hade hälsomedlet strax för handen.
Man

söp

vin

om

aftonen och skölgde det bort

om

morgonen igen.
Jag tyckte på min brunnskamrat, att han
endast rest till brunnen därför, att han där mente utan fara
kunna storma på hälsan.
Brunnsfriheten bestod däruti, att
man

fick

spela utan tilltal, umgås förtroligt med flickor
mycket man orkade. Jag frågade en kväljer,

och dansa så

hvarför

han

hade rest till brunnen?

Han svarade:

»efter

jag fick höra att hit skulle komma en hop vackra fruntim¬
mer».
Brunnsenigheten taltes mycket om. Med den var
det åter så beskaffadt.
När några galningar upptäckte
hvarjehanda fåfänga och kostsamma roligheter, skulle alla
göra ett med dem, eljes fick man heta envis eller eremit.
I förstone friade jag mig tämligen braf för dessa och
dylika namn. Men på slutet måste jag däran när jag icke
orkade fälas allestans med, eller torde för min hälsa göra
som
andra.
Många, särdeles fruntimmer, voro så förpickade
på detta lefvernet, att de lofvade redan nu ut, att komma
till brunnen åt året, om de äro friska och hafva hälsan.
I)e gifta öfverlade, huru de ville öfvertala sina män
därtill.

De berömde

vattnets

verkan med sådan alfversam-

het, att jag förundrade mig däröfver. En var slug — »min
man,» sade hon, »knotar alltid på mina brunnsresor, efter
det kostar så

mycket,

men

jag skall

en annan sommar

inte

säga ett ord -därom, utan lådas vara sjuk och sända efter
en
doktor, som väl skall säga honom annat om han inte
låter

mig

resa.»

—

—

—

—

—

—

—

Hiernbrott.

Efter den initiativrika, kraftiga daningstid, som Sätra
genomgått, då detta samhälle som genom ett trollslag
uppstod förmedelst den vidt bereste och erfarne D:r
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Skragges

ingripande, hvarvid han med förebild af de
gamla engelska1 surbrunnarna och äfven Medevi otvifvelaktigt ville skapa ett bestående verk, inträdde nu i
stället en afmattningsperiod, en, om man så får säga,
dekadanstid

för

Sätra

brunn.

Orsaken härtill är icke

Både elfving och EIeyne framhålla
de
funnos,
dock, att
hvilka talade illa om brunnen och
sökte sätta den i misskredit.
Om nu samtidigt dess
fullkomligt känd.

icke var sitt kall vuxen och ej förstod att
uppehålla brunnens intressen, blir ju det förhållande
som inträdde
ganska förklarligt. Med hollstens död
1736, då ingen intendent eller läkare anställdes och i
följd häraf brunnsgäster upphörde besöka brunnen, in¬
träffade ett förfallets interregnum för Sätra, då dess
verksamhet låg nere.
Detta hindrade dock icke, att den sedvanliga annon¬
seringen i Posttidningen fortfor. Den 24 maj 1736 stod
styresman

där att läsa:
Brunnskuren

vid

Kihla

Hälsokälla

begynner den 6
12
lulii, sko¬
lande respectiwe Brunnsgästerna blifwa betiente medh en
erfahren Brunns Medicus, sampt Prest och Tracteur.
De
som
behaga brukia Brunnen kunde angående husrum correspondera medh Salijg Assessoren och Provincial-Medicus
nästkommande

Iunii

och andra Termin

den

Holstens Enkia uthi Westerås.

Emellertid fortfor detta tillstånd af förfall ända till

1739> då hollstens arfvingar sålde Sätra till
mentsfältskären vid gardet cliristoffer wolff.

dog

år, då brunnen ärfdes af

samma
1

Bland de äldsta

RegeDenne

sonen

hälsobrunnar i

England äro Bath vid Bristol,
Tunbridge i Kent och Bukton i Derbyshire, hvarest antagligen både D:r
Hjärne

och

existerat i
nes

Skragge

2000

invasion.

år och

i

annat

Bath, samt

surbrunnarna.

Af dessa har Bath

använd samt i full verksamhet före Romar¬

man efter de bilder, som därifrån varit
viss likhet mellan Brunnshuset i Sätra och
äfven mellan somliga byggnader i Medevi och ett

Af intresse är, att

tillgängliga, kan skönja
det

studerade
var

litet hus i Bath.

en
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Wallentin Wolff

6.

1739—1748
föddes 1704

i Stockholm och började sina kirurgiska
föreläsningar; studerade
några år medicin i Uppsala, reste utomlands och blef Med.
D:r 1733 vid någon tysk akademi.
Hemkommen prak¬
tiserade han i Stockholm och blef 1737 Provinsialmedisom

studier för fadern samt åhörde

kus i Västmanland samt Amiralitetsmedikus

1750, men

återvände till Provinsialläkareämbetet 1754.
Efter afskedet 1764 var han några år

Stadsfysikus
återflyttade till Västerås, där han dog 1770
d. 23 januari.
Doktor WOLFF, som antagligen var en praktisk
man, insåg, att något måste åvägabringas, så att säga
utifrån, för att höja brunnens förlorade anseende.
Han
gjorde med anledning häraf framställning
i

Sala,

hos

den

rosén
lände
dess

men

berömde
om

också
vatten,

Professorn, sedermera Archiatern N.

undersökning af Sätravattnet. Denne an¬
till Sätra samt anställde förnyadt prof af
hvilket utföll till belåtenhet.

Detta den

frejdade läkarens besök samt hans fördelaktiga utlåtande
gjorde sitt till, att brunnen snart återfick sitt förlorade
anseende.
Men hvad som hufvudsakligen torde ha
åstadkommit en ny tingens ordning för den gamla sur¬
brunnen var, att den längre fram öfvertogs af Biskop
KalseniüS samt sedermera kom i Uppsala Univer¬
sitets ägo.
WOLFF hann likväl med uppförandet 1741 af ett
nytt brunnshus, hvilket är det, som ännu användes.
Det erhöll sexkantig form med 6 dörrar samt pryddes
invändigt med 4 taflor, föreställande Aksculap, Helsan,
Lyckan och Hoppet, hvilka framställningar varit föremål
för allmogens djupsinniga uttydande. Taflorna finnas ej
mera, och det är obekant, hvilket deras öde blifvit.
Sätra brunns krönika.

4

5°
Den nya

period, som inträdde med 1744, då Biskop
inköpte brunnsegendomen för 24,000 daler
kopp.Pi af Doktor WOLFF, gaf sig tillkänna därigenom,
att mera reda och ordning infördes i brunnens administra¬
tion, samt genom att lifligare intresse och större med¬
känsla utvecklades för brunnsgästerna, synnerligen de
mera obemedlade.
Samtidigt som K. öfvertog ledningen
KALSENIUS

Brunnshuset.

af

Sätra, med bibehållande dock af D:r WOLFF

som

in¬

tendent, inlöste han äfven alla de lägenheter, som från
århundradets

början tillhört enskilda och voro belägna
på brunnsområdet. Alla dessa byggnader lät han till
stor
del med mycken kostnad ombygga och förbättra.
I följd af detta köp och den märkliga roll, han
spelade i Sätras historia, torde det här vara på sin plats
delgifva några biografiska annotata rörande

Biskop Anders Kalsenius.
Han
och

son

var

född i Söderbärke den

1

af Prosten Olof Kalsenius och

november 1688

Biskop N. Rud-

5i
beckius' dotter Anna, hvilken förut varit

gift med Prosten
K. blef
således sin halfbroders
års ålder
kom han till Uppsala, blef Fil. Mag. 1713.
Han blef
huspredikant hos Riksrådet Grefve Gustaf cronhielm,
och befordrades sommaren 1716, till pastor vid Dal¬
regementet, sederBarchius

och

vid

mera

hvars

son

förre biskopen.
efterträdare.
Vid 9
var

Lifdra-

bantkåren och blef
1722

Kungl.

^|§£* /*2l

HofprediDen

k

per-

som

dan

kom

till Ko¬

Fredrik I,
hans
befordringar. 1725
nung

påskyndade

och

afundsmän

påstodo
,

visserli,

,

Anders Kalsenius.

.

att det ej var

gen,

hans utmärkthet

präst, utan helt andra förtjänster,
carriére, nämligen hans egen¬
skap af säker skytt och en glad deltagare i konungens
jaktpartier1 samt ännu mer hans eftergifvenhet för ko1

höll

som

åstadkommit

som

Det

hans

berättas, att då kung Fredrik jagade björn i Västmanland,

han till

på sin egendom Limsta i Kila socken, i mil från Sätra
oljeporträtt af honom i kroppsstorlek finnes ännu kvar i
ett
af den gamla gårdens rum, hvilket minner om den tiden.
Från
Biskopens jaktutflykter lefva ännu kvar i Västmanland åtskilliga
brunn.

Ett

anekdoter.
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böjelse, då han lät öfvertala sig viga honom
Genom detta konungens förhållande
kom
allmänna omdömet att uppretas, hvilket äfven
bidrog till att de, som stått konungen bi, blefvo före¬
mål för ovilja. Man utmålade kalsenius i de mörkaste
färger, som girig och lycksökare. Dock skildras han
annorlunda af sin parentator herwegh och af rhyselius, hvilken kallar honom nitisk, välgörande, för det
nungens

vid fröken Taube.

allmänna

verksam

och i sitt ämbete oförtruten.

lärdom och intresse för stiftet hafva

ej

ens

Hans

hans veder¬

sakare sökt förneka.
För

Västerås

Gymnasium blef äfven hans minne
kärt, då han skänkte till detsamma sin myntsamling, lik¬
som
för Upsala Akademi, som han visade stor frikostig¬
het genom testamenterande af medel till en Theologie
professur, samt genom donation af Sätra brunns egendom.
Han var gift med Elisabeth Le Moine samt dog den 24
december 1750 och är begrafven i Västerås Domkyrka.
Hans änka inköpte den grafplats i kyrkan, som är be¬
lägen norr om s. k. munkaltaret och förr tillhörig RyttErland

mästaren

uddesson

till Granhammar.

Min¬

nesskriften öfver hans

graf anföres ordagrant i Rhyselh
Biskopskrönika, sid. 282.
Ehuru

D:r

wolff, som nämnts, fortfarande var
intendent, tog Biskopen äfven en verksam del i öfverinseendet öfver brunnen samt vidtog flera kloka anord¬

ningar till dess bästa och synes äfven hafva varit rik
på idéer och förslag till ytterligare förbättringar vid
brunnen,

hvaruti han vid inrättande af ett lasarett för

fattiga sjuka biträddes af Med. kandidaten J. A. Darelius
1745.
Hans mening var äfven att uppföra en
kyrka1 af sten, bygga en väderkvarn, anlägga en träd1

Det är Kalsenii

minnestecknare,

som

berättar

om

dessa hans

planer rörande kyrkan, men själf förkunnar Biskopen i en skrifvelse
till Serafimerorden (i Riksarkivet),
som förmodligen icke varit känd
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gård med orangeri m. m., men dessa planer gingo om
till följd af hans för tidiga död.
Men innan den
inträffade, hann han dock, till lycka för Sätras framtida
bestånd, .donera brunnen till Uppsala Universitet.
intet

KALSENIUS och hans hustru Lisa Le Moines
af

testa¬

»efter bägges
lydande fasta
egendom, som består af Broarne och Fängsbackens
hemman jämte en därå befintlig åbyggnad och inven¬
tarier, hemfalla till Kungl. Upsala Academies Medicin¬
ska Facultet och därjemte räntan af 20,000 daler Kopp.1^
såsom fond. till 24 fattigas underhåll samt till lön för
mente

död

1747 stadgar bland annnat, att
Sätra Frälsebrunn med därtill

skall

Brunns

en

mer

att

medicus, som bland Med. studerande kom¬
utses, förordnande därjemte, att Med. Practicse

Professorn i

Upsala alltid skall äga inseendet öfver be¬
med hvad som däraf följer».
Till denna
paragraf af testamentet vidfogade de ett särskildt bihang
den 21 juni 1748 af följande innehåll:
rörde

I.

brunn

Förbehålla

vi

härmedelst

såväl

egare af
och hvad därtill lyder,
som ock en fri
och oinskränkt disposition af samma
Egendom så till jord och åbyggnad, som åboer, betjenter, däraf flytande räntor samt af inrättningen för
de fattige till alla sina delar, och det för all vår
öfriga lifstid, hvaremot Kungl. Academien kan vara
väl försäkrad därom, att ofta berörde Egendom skall
under vår lifstid årligen blifva förbättrad, men icke
all

Sätra

oss

Brunns

att

vara

Egendom

förvärrad.
II.

Testamentera

vi till Kungl. Academien vår egendom
Capitalet, hvaraf Studiosus Medicus skall
belönas och de fattiga under deras brunns cur under¬
hållas med det förord och på det villkor, att vi nu
och framgent, så länge (lud behagar låta oss lefva,
vilja och måge vara fritagne från all oro, omsorg och
kostnad, som kunde förorsakas af processer och lag¬
tillika

at
haft

med

minnestecknaren,

»att

dylik tanke,

men

en

han

möjligen någon gång yttrat sig hafva
alldeles förfallit».

att den
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sökning, hvarmed antingen denna egendom, eller in¬
rättningen för de fattige och deras skötsel kunde blifva
angripen, så att, såsom vi hvarken hafvom tänkt, eller
någonsin tänkande varda, att göra oss af Sätra Brunns
egendom någon vinning eller något annat nöje än
att
därigenom hjelpa våra fattige och nödlidande
Christendoms syskon och gagna det allmänna igenom
de studerandes befordran till understöd och öfning;
alltså vilje vi icke eller blifva besvärade af någon
sådan olägenhet, som processer och lagsökningar med
sig föra; Öfverlemnas härmedelst fördenskull till
Kongl. Academien, att nu och framgent försvara och
hägna, allt hvad som berörer antingen sjelfva Brunns
Egendomen eller inrättningen som därstädes är gjord
för de fattiga och deras skötande.
III.

Gifve

vi

härmed

församlingen till känna, det vi äro

sinnade med det snaraste att inkomma med vår skrift¬

liga Disposition, huru, så väl ränta för Brunnsegen¬
domen, som af det testamenterade Banco kapitalet af
Kongl. Academien efter vår död skall blifva använd
och utdelad, hvilken det skall tillkomma att utse och
sedan af de utsedda och föreslagne Med. Studerande
att
antaga och befullmäktiga dem, som de fattiga
under varande brunns-Cur årligen vårda och sköta
skola; I huru många år hvar af dem må njuta
detta stipendium och denna öfningen till godo med
hvarjehanda mera, hvaröfver ett utkast1 i Oktober
sistlidne
af

oss

till
är

Professorn och Archiatern Rosén

Herr

öfverskickadt,

det

vi

sedan icke återbe-

kommit hafva.
Sätra Brunn den
Anders Kalsenius.

(L. S.)
Som

21

juni 1748.

Lisa Le Moine.

(L. S.)

väckte underrättelsen om den
Upsala Akademi stort och
berättigadt uppseende och Biskopen rönte mycken ära
storartade

1

naturligt

var,

donationen

till

Enligt Professor Björnström har någon
aldrig kommit Akademien till handa.

sedermera

sådan instruktion
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härför

samt fick

emottaga

många bevis på Konungens,
Kronprins Adolf Fredriks,

Kanslerens för Universitetets,

Stora Konsistoriets tacksamhet.

samt

Man

erfar

därför

nu,

160 år efteråt,

en

känsla,

i viss mån

förtager det goda intrycket af Biskopens
goda gärning, då man läser ett bref1 från Doktor Darelius, hvaruti han bland annat säger, »att jag utan
skryt kan säga, att utan mitt biträde hade Biskopen
aldrig köpt brunnen, inrättat Lazarettet, eller skänkt
som

brunnen till Academien».

råd

till

Detta Darelii initiativ eller

Biskopen förringar dock ej, rätt sedt, gåfvans

värde.
Det

dröjde emellertid ganska många år, innan
besittnings- och bestämmanderätt
öfver brunnen, hvarom vittna många och upprepade
konsistorieprotokoll och skrifvelser mellan olika myndig¬
Akademien erhöll full

rörande brunnens förhållanden.

heter

Sedan skrifvelser

sålunda

utbytts mellan Biskopen, Stora Konsistoriet,
Kronprinsen m. fl. angående öfverinseendet och vården
af brunnen, utfärdade Konungen i en skrifvelse2 till
Kronprinsen tillåtelse för denne att taga Sätra brunn i
sitt hägn:
Skrifvelsen har intagits här och lyder:
Wij Friedrich medh Guds nåde etc. Tilbiude den
Durchleuchtigste Furste wår Kiärwänligste frände Herr
Adolph Friedrich etc., wår kiärwänlige helsning sampt hwad
mera Kiärt och godt
wi förmå medh Gud Alsmägtig.
Eders Kongl. Höghet har behagat genom Skrifvelse
af den
15 sistlidne Iulij Oss förständiga, huru som Biscopen i Vesterås D:r Kalsenius fattat det beslut at wijd
Sättra Hälsobrunn i Westmanland, icke allenast med wijst
underhåll och medicamenter förse ett antal fattige Siuke, uthan
och medh Stipendium hugna en studiosus medicus wijd
1

Brefvet

är

ställdt

till

Direktör

finnes i Västerås stifts Bibliotek.
2

i

Riksarkivet.

A.

Abr:SON Hülphers och

56
Wår Academie i

Upsala, som desse siuke under Brunnsterförloppet af theras siukdomar och
Cur noga upteckna skal, hwarjämte Biscopen utsat någre
puncter såsom nödige och bidragiande til det medh be¬
rörde inrättning påsyftade ändamålets så mycket bättre er¬
nående, upå hwilka nu bemelte Biscop får sådan stadsfästelse, som han af Eders K. Höghet begiärt, utlofwar han
ibland annat, at änteligen skiänka förberörde Hälsobrunn,
medh alle dess tilhörigheter i löst och fast til bemelte Wår
Academie i Upsala med mera, som sielfwe skrifften inne¬
håller.
Och som denne Biscop K.— betygade omsorg och
wårdnad för fattige siuke, sampt thess åstundan, at befrämja
en
så nyttig Wettenskap, som Medicinen är, länder både
thet Almäna och Academien til förmon; så har E. K. H.
Wårt godtfinnande welat hemställa, om icke til at leda
wärchet och inrättningen til framgång och stadga, Eders
K. H. må äga magt, at taga sig mer omrörde inrättning
på sådant sätt an, som olfta bemälte Biscop det åstundat
och begiärt.
Härpå hafwa Wij E. K. H. til wänligaste
swar
lemna bordt, at wij til befrämiande af Biscop K.—
giorde berömliga anstalt så mycket häldre bifalla E. K. H.
härwijd giorde hemställande, som wij aldeles äro öfwertygade, at under E. K. H:s omsorg och styrsel denna in-*
rättning warder ländande så wäl Academien, som och många
Siuke til förmon och nytta.
I öfrigt förblifwa Wij Eder
K. H. til all frändwänlig wälwillighets betygande wälbenägen.
minerne

skiöter

och

Stockholm i
d.

4

Augh

Råd-Cammaren
1747.
E. K.
KiärwänR

H.s.

frände

FRIEDRICH
Gust.

Bo?uauschold.

Kronprinsen notificerar1 sedermera Rector Magnificus och Consistorium Academicum

om,

att

han tager

Biskopens inrättning under sitt nådiga hägn.
1

I

Kronprins Adolf Fredriks skrifvelse dat. d.
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oktober 1747.
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Emellertid

Intendenten

var

wolff

icke

tillfreds

med

Biskopen och hans inrättning, utan insände en
klagoskrift1 till konungen, hvaruti han besvärar sig öfver
kalsenius

samt

intendent

vid

brunnens

skötsel.

önskar

Sätra,

vara

ensam

och allenarådande

att ägaren blandar sig uti
grund af detta klagomål anbefaldes Biskopen att vid 100 Dal. Silfv:mt vite inom 3
veckors tid hos PI. K. Maj:t häröfver inkomma med sin
underdåniga förklaring.2 I ett bref till Professor Fick
omnämner han detta, samtidigt som han öfversänder
wölffs skrift och anhåller, att FlCK måtte föredraga
ärendet i Stora Konsistoriet, som däröfver skulle gifva sitt
utlåtande och underrätta K. Maj:t om Biskopens och hans
frus testamentariska förordningar och villkoren därvid.
Konsistorie resolution3 af d. 22 sept. 1748 stad¬
gade, att en underdånig berättelse skulle afgå till Kansleren-Kronprinsen, hvari redogjordes för förhållandet,
samt att Professor FlCK skulle uppsätta försvarsinlagan
till Konungen och resa till Västerås för att erhålla Bis¬
kopens underskrift å densamma.
Biskop KALSENIUS gör intryck af att hafva varit
en
mycket klok och försiktig man, som helst ville stå
utanför hela denna strid och i stället skjuta Akademiska
Konsistoriet framför sig för att utkämpa den, om man
får döma af de mycket vidlyftiga och uttömmande
utan

På

skrifvelserna i saken.4

Några utdrag

ur dem må här lämnas:
»Magnifice Domine Rector

så och
Celeberrimum Consistorium Academicum.1»
1

Klagoskriften finnes ej i Universitetets arkivhandlingar. i Stora
protokoll omnämnes endast Wolffska klagomålen helt kort.
i Uppsala Universitets arkiv.
i Uppsala Universitets arkiv.
Uti Uppsala Universitets arkiv.

Konsistorie
2

3
4
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K.

börjar här med att aflägga sin tacksamhet för den
bevågenhet», som blifvit honom visad genom
Professor FlCKS besök, »genom hvilken åtgärd målet
blifvit utredt och inrättningens menlöshet föreställd sä
att mitt uppsåt så väl som detta verkets oskuld är så
ådagalagd, att D:r WOLFFS obefogade klagan mer än
allt förskamligen låtit sig däraf dömmas». Han tillägger
vidare, att saken genom Professor FlCKS stora skicklig¬
het är så klart framlagd för Justitie Revision, att han
skulle räkna det för en stor heder, om han finge sätta
sitt namn under skrifvelsen: men, — och här framlägger
»heder och

han

skälen

velsen
dom

—

till

hvarför

han

icke

vill

skrifva under skrif¬

som
han redan, då han skänkte Sätra egen¬
Akademien, gjorde det förbehållet att vara

fritagen för lagsökning och alla obehag, och som han
nogsamt vet »med huru mycket större drift och efter¬
tryck Academiska Consistoriet kan försvara den till Academien gifna inrättningen vid Sätra än om iag skulle
däröfver inlåta mig i process med ofvannämnde D:r
WOLFF, så har jag dragit i betänkande vid att sätta
mitt namn under den uppställda förklaringen».
Till
slut föreslår

han, att Akademiska Konsistoriet i under¬

dånigt bref, grundadt på en mängd af KalSENIUS upp¬
repade motiv, förelägger saken för Hans Kungl. Höghet,
samt tillfogar, »att han af hjertat önskar och hörsammast
beder

det

Consistorium

tillåter Professor Fick,

innan

fatalierna

äro

H. K.

sjelf ingifva så väl den infordrade förklaringen

H.

framlidna,

Academiska

som

resa

Consistorii

till

Stockholm och för

föreskrift

i saken».

En

dylik inlaga afgick äfven till H. K. H., uti hvilken ut¬
talades de största loford öfver Biskopen och öfver hans
verksamhet vid Sätra samt äfven ett upprepande af allt
hvad han hade i sinnet planera för framtiden.
Först året därpå afgjordes tvisten till Biskopens
förmån, hvilket man inhämtar genom en skrifvelse1 från
1

Uti

Uppsala Universitets arkiv.
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Konstoriets
ii

mars

Rektor

till kalsenius,

daterad Upsala d.

1749.

Konsistorium

uttrycker häri sin glädje öfver ut¬
och med brefvet uppfylldt af vackra,
snirklade fraser och loford öfver Biskopen enligt den
tidens brefstil, hvaraf krönikan redan lämnat många prof,
afslutas episteln med att Konsistoriet »skall låta sig
angeläget vara, att uti allt hvad hos det samma står,
befrämja Tit:s bevisliga afsikt; samt åtaga sig utförandet
af the twistigheter som hädanefter om Sätra brunn eller
then af Tit. därvid giorda inrättning sig yppa kunna».
På grund af dessa tvistigheter får man väl antaga,
att D:r wolff ansåg
sitt indententskall mindre ange¬
nämt och att Brunnsägaren Biskop KäLSENIUS äfven
önskade göra ett ombyte af intendent, hvarigenom D:r

gången af

processen

Darelius kallades till wolffs efterträdare.

7.

Johan Arvid Darelius
1749—1750

föddes

1718 d. 23 November i Västergötland; fadern
kyrkoherden i Ods församling Anders Darelius,
modern Carin Rhyselius.
Som ung togs han i beskydd af Biskop RHYSELIUS.
Han kom till Uppsala 1733, blef där uppmärksammad
af Archiater ROSENSTEIN, som rådde honom ägna sig
åt medicinen.
I Stockholm studerade han kirurgi och
förordnades 1743 att sköta de från kriget i Finland
hemkomna sjuka samt de vid upproret samma år bles-

var

serade dalkarlarne.

Aren

1745—1748 tjänstgjorde han som biträdande

läkare vid Sätra och blef efter

aflagd

examen

1749

in¬

tendent vid brunnen.

1755 nämndes han till Assessor i

Collegium Medi-

6o

Öfverläkare vid Kungl. Serafimer Laza1758. Som en utmärkelse för visade förtjänster ad¬
lades han 1770 med namnet af darelli.
Begärde och
fick afsked 1780 och dog samma år den 19 januari i
Stockholm.
darelli var en mycket skicklig och för¬
faren läkare och idkade en vidsträckt praktik i Stock¬
holm.
Han omtalas hafva ägt ett gladt umgängessätt
och var särdeles afhållen af sina sjuke. Darelius skrifver
i ett bref från 1769, att under åren 1745—1750 var
vid brunnen mycken frekvens, samt att han tviflar mycket
på, att någon hälsobrunn, utom Medevi, gifves i Sverige,
som
gjort så dråpliga kurer som Sätra. De svåraste
nervsjukdomar såg han där botade.
Det förefaller egendomligt, att, sedan KalSENIUS
skänkt Sätra till Kungl. Akademien samt anhållit, att
både densamma och äfven Kronprinsen skulle öfva vård
om och hägnad öfver
brunnen och inrättningen, han icke
låter sig nöja härmed, utan ytterligare ingår till Ko¬
nungen1 med underdånig anhållan, att äfven Serafimerorden
»täcktes uptaga inrättningen under Dess öma
skydd och inseende sampt hafwa speciell wård och upsicht däröfwer».
Därjämte framställer Biskopen en an¬
hållan, att Konungen måtte anbefalla Ofverintendenten
Baron hårleman »at wijd de än återstående byggnader
och tilställningar lemna honom dess goda rådh och
tanckar».
»Han skulle härmed», säger han, »winna den
stora förmohnen och beqvämligheten at hos E. K. Maj:t
igenom Seraphimer Orden hädaneffter få föredraga de
angelägenheter, som detta af Christlig pligt i största
Oskyldighet anlagde wärcket i en och annan måtto kunna
beröra och E. K. Maj:t allernådigste wijdgiörande äska
Han blef

cum.

rettet

och
en
en

betarfwa».

Man

storartad apparat,

gång vid Sätra.
1

i Riksarkivet i

kan

häraf sluta till, att det var

KalSENIUS tänkt ställa i ordning
Från Serafimer-Ordens Herrar

original.

6i

föreligger ett Protokoll1 från dess besök vid Sätra den
26 juli 1749 och besiktningen där, som lyder:
Sedan H.
der
m.

K. Maj:t genom nådigste Constitutorial, un¬
Martii sidsledne, behagat förordna Riksrådet
Baron Herman Cedercreutz (Tersmeden) jemte Riks

den
m.

Rådet

22

m.

m.

Grefwe Claes Ekeblad samt Prsesident

m.

m.

Piper, at såsom Riddare af Kongl.
Seraphimer Orden hafwa den, af Herr D:r och Biskopen Kalsenius, til de Fattigas hielp wijd Sätra Brunn giorde inrättning
under Speciale upsigt och wård, sampt befordra hwad til
detta wärcks förmån kunde lända, så behagade deras Excellencier sampt H. Grefwen och Presidenten, til Underdånigste
följe der af, nu företaga sig, at effterse beskaffenheten af
fattighuset, med hwad som wid den redan giorde inrättningen
kunde wara at påminna och befants samma Fattighus wara indelt uthi twenne rum, det ena för 14 Mans och det andra
för i o Qvins personer, medh dertil hörande fastbyggde sängar,
7 uthi det förra och 5 uthi det sednare rummet, så at 24
personer uthi Fattighuset på en gång kunna rymmas, warandes samma Fattighus uppbyggdt på ett från sielfwa Brunns
gården afskildt ställe, hwarest äfwen war tilfälle til någon
större Byggnads amläggande.
Deras Excellencier samt H.
Grefwen och Praesiidenten hehagade härwid giöra sig un¬
derrättade om antahet af de Fattige, som uthi detta Fattighus
under hållas, sampt inrättningen för samme Fattige, hwarwijd
Brunns Intendenten H. D:r J. A. Darelius gaf wijd handen,
detta Fattighus blifwit af H. D:r och Biscopen
at innan
inrättadt hafwa Brunnsgiästerne hwarje söndag i kyrkian, på
en
tallrick låtit sambla Fattig penningar, som en gång i
weckan af Brunns Docktorn och någon af Brunnsgiästerna
blifwit utdelta; Öfwerskåttet af samma peningar ha blifwit
förwarat til Medicamenternas betalande för de Fattige, som
Grefwe

effter

Carl

D:rs

Fredrik

Förordnande och hwars och

skaffenhet blifwit

å twå

ens

Siukdoms be¬

gånger hwarje termin de fattige
siuke wijd Apothequet tilstälte; Men de penningarne, som
i håfwen fallit, hafwa anwändts til nödige förbättringar wijd
Brunnskyrckan.
Nu sedan H. D:r och Biscopen giordt inrättning för
wisse fattige, hafwa de öfrige, hwilka ej i Fattighuset blifwit
1

I

Riksarkivet.

en
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intagne, haft samme förmåner som förr, i det, at hwad af
Brunnsgiästerna til deras underhold blifwit sammanskiutit,
så wäl som hwad i håfwen hwarje Söndag fallit, kommit
de allmänna fattige endast til godo, utan at de 30 fattige,
som
af Herr Biscopen i fattighuset underhålles, deraf niutit
någon penning. Men, som antalet af de allmänna fattige,
sedan inrättningen giordes, så ansenligen derigenom ökats,
at
ingen fattig, som haft botelig Siukdom och för öfrigt
ställt sig wäl, nu på 2:ne åhr warit wijd Sätra, som ej fritt
åtniutit tilräckelige och goda Medicamenter at bruka och
til sin Siukdom blifwit noga examinerad, sampt skiött, så
hafwa desse fattige, til sin nödtorft föga fått mera nu, än
til förene, ehuru Apothequare Räkningen på 2:ne åhr ej
stigit så högt, som förr i anseende dertil, at Medicus wijd
Apothequet niuter af H. Biscopen sin spisning sampt lön
och således ej får stegra Medicamenterne wijdare än at han
genom Försäljningen af Laxer-Salt, til de förmögnare, in¬
drager fohr-lönen för Medicamenternas fram och åter försell, som högst kan årligen bestige til 60 D:r kopp.-m:t.
Blifwandes en accurat räkning både på Pung peningarne
och Fattig Medlen wijd slutet af Brunns-Curen upsatt, medh
sine tilbörlige verificationer, hwarjemte alla Medicamenter,
som de fattige förtära,
taxeras accurat effter Kongl. Taxan,
och wijd Medicamentet upföras dess quantum, den Siukes
namn
och hemwist, Siukdomens beskaffenhet, sampt dag
och datum när Medicamentet tages.
Ue widh H. D:r och Biscopens

inrättning antagne
til antalet, utwäljes i begynnel¬
sen af Brunnsterminen
af Medicus, Brunns prästen och en
Brunnsgiäst, då derwid Obserweras:
1:0.
At den Siuke, som blifwer antagen, wärckelig är
fattig, dygdig och Gudfrucktig, hwilket slutes först af PrästeAttesten, som den Siuke bör hafwa medh sig, och sedan af
efterfrågandet.
At hälst ungt och medelåldrigt
2:0.
folck antages,
hos hwilka wattnet kan giöra wärckan.
3:0. At de härifrån uteslutas, som äro behäftade medh
oboteliga Siukdomar.
4:0.
Måste den Siuke hafwa sitt hemwist uthi Wessfattige,

som

i åhr warit

30

manlands Stift.
5:0. Får ej
mindre än
hwarje åhr antagas.

24

och ej öfwer

30

fattige
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Niuter hwar och

6:o.

en

antagen fattig

underhåld i

4

weckor.

Effterses, at ej för många fattige antagas från en
delas denna förmånen emellan flera socknar,
så at en merendels antages ifrån hwarje socken.
8:0.
De, som flera åhr å rad niutit underhåld, komma
wijd utwäljandet ej i den Consideration som de, hwilcka
tilförene ej hafft denna förmånen.
Men äro medh de förre
dock lika wärdige.
9:0. Utdelningen af fattigmedlen, som H. D:r och
Biscopen består, sker i slutet på hwarje wecka.
10:0.
Måste de, som mehra förmå, altid skiöta och
tjena de sängliggande fattige.
11:0.
Så snart en Siuk är antagen examinerar Medicus,
som
tillika förestår Appothequet, hans Siukdom och den
på papperet antecknar effter de regler som fordras til upsättningen af en Historia Morbi, sedan utsökes indicationes
curatoriae, hwarupå en ricktig Brunns-Cur bör sig grunda.
Alt märckwärdigt, som förefaller wijd deras Siukdomar, anmärckes för hwarje dag, såsom och hwad Wärckan de
gifwne Medicamenterne och Brunns-Curen hos hwar och en
förordsakar, i anledning hwaraf och effter Siukdomarnes be¬
skaffenhet, de fattige undfå mera eller mindre Medicamenter, alt som nödwändigheten fordrar; och besökes Siukhuset
någre gånger om dagen af Medicus, som sedan härom medh
Brunnsintendenten samrådes och wijd swårare Casus consulerar Medicine Practica Professoren i Upsala, som då straxt
med Påsten yttrar sig, sampt enär historiae Morborum äro
färdige och Curerna slutne, dem renskrifwer, som seder¬
mera uthi Medicinska Faculteten i Upsala inlemnas.
12:0.
Hwar och en af de antagne fattige, niuter 3
Dal. Kopp.-m:t i weckan, fria Medicamenter, fria husrum
och fri behandling, jemte nödiga Medicamenter wijd hem¬
resan effter Siukdomens beskaffenhet och den rönte Wärckan,
hwilket alt af H. Biscopens enskilde medel
påkostas.
7:0.

socken,

utan

Likaledes

Består H. Biscopen en Medicus fri Spisning på
sampt 450 Daler Kopp.-m:t i Lön, hwilken
måste skiöta och wårda alle de fattige wijd Brunnen, upp¬
bära fattigpenningarne, dem utdela och derföre räkning
giöra, såsom och förestå Appothequet sampt dispensera
Medicamenterne, som Herr Archiater Rosén, eller hans
13:0.

Tracteur-Salen
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föreskrifwer och wijd Brunnen skattas nödige.
Medicus ej längre än 3:ne åhr dessa 450
Dal. Kopp.-m:t niuta, på det flere måtte innom kortt tijd
blifwa i practiquen öfwade och wane wijd Hälsobrunnars
skiötsel, wijdare gaf Brunns Intendenten H. D:r Darelius
wijd handen, at H. D:r och Biscopen uti dess Testamenterlige disposition til Kongl. Academien i Upsala förordnadt
åskilligt, ländande till inrättningens styrcka och förkåfring,
såsom hwad Cauteler böra tagas af Facultate Medica, til
en
skickelig Brunns Medici utwäljande, hwad Medicinae Practicae Professoren åligger, at wijd Sätra Brunn iackttaga, för
de förmåner han deraf niuter, med mera, som nu til skär¬
skådande icke kunde företagas, i brist af tilgång på nödige
documenter; Hwarföre Professor H. Joh. Fick, närwarande,
anmodades at af de Documenter, som wijd Academien,
denne saken rörande, finnas, förskaffa afskrift, och dem till
deras Excellencier aflemna, som utlåfwades.
Derefter behagade Deras Excellencier låta föreställa så
wäl de wijd Fattighuset antagne, som wijd Brunnen wijstande allmänna fattige, hwilka förre intygade, at de hwarje
person
af H. D:r och Biscopen niuta i underhåld, om
Weckan 3 D:r Kopp.-m:t sampt, sedan deras Siukdomar
blifwit examinerade, undfå frie Medicamenter och Badning,
och under det Siukhuset dageligen wisiteras, hafwa tilfälle
at
angifwa, antingen hwad Wärkan Brunns-Curen lemnar,
eller huru med Siukdomen förewetter, då effter beskaffen¬
heten hielpmedel förändras eller anordnas.
De allmänna
fattige berättade, at de af Brunnsgiästerne giorde sammanskått niuta hwarje wecka utdelning ifrån 1 D:r til 2 å 3 D:r
Kopp.-m:t på personen och så wijdare, at som torftigheten
och omständigheterne Kräfwa jemwäl frie Medicamenter
och Badning, sampt blifwa af nuwarande Med. Candidaten
J. Sidrén med råd och skiötsel biträdde sampt deras Siuk¬
domar, Brunns-Curens och Medicamenternes Wärckan m. m.
efterträdare,
Doch får

af H.

samma

D:r och Brunns-Intendenten anmärckte.

uptedde H. Doctorn de wijd Siukhuset håldne
journaler, som Deras Excellencier äfwen med
nöje genomsågo, sålunda inrättade, at därutinnan war infördt:
Härwid

visitations

Siukes

och hemwist.

1:0.

Den

2:0.

Siukdomens art och beskaffenhet.

3:0.

Hwad

namn

Medicament hwarje

dag til Siukdomens

fördrifwande blifwit anordnade och brukte.
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Hwad dag den Siuke börjat Curen.
Hwad ändring hwarje dag förspordts.
6:0.
Dagen enär den Siuke bortrest, och
7:0.
Wärckan af Brunns-Curen, i anledning hwaraf de
häröfwer omrörde Historiae Morborum upsättas som til
Med. Faculteten i Upsala årligen aflemnas.
Likaledes framwijste H. I):r Darelius en räkning öfwer
fattigmedlen, Som in Debito innehölt, hwad genom Brunnsgiästernes sammanskått och i håfwen hwarje Söndag samblats, och in Credito huru mycket hwarje fattig i underhåld
åtniutit och hwad i Medicamenter åtgått: warandes räk¬
ningens Debet bestyrckt med Brunnsgiästernas egenhändiga
sammanskåttslista
och
Brunnsprästens bewittnande huru
mycket pungpeningar hwarje wecka samblats, sampt Credit
werificerat med bewittnade quittencer.
Deras Excellencier sampt H. Grefwen och Praesidenten
förklarade icke allenast Deras besynnerlige nöje öfwer det
Christelige nijt för de fattige, som H. D:r och Biscopen
Kalsenius genom denne ganska berömmelige och nyttige
inrättning ådagalagt, utan äfwen Deras Wälbehag uthi den
mogna omsorg och berömwärda frikostighet H. D:r och
Biscopen til Sielfwa inrättningens anläggning och bestånd
behagat wijsa, sampt förklarade sig så mycket willigare wilja
söka befordra dess framgång och upkomst, som H. D:r
och Biscopen uthi dess underdånige ansökning hos H. Maj:t
Sielf anhållit, att denna inrättning måtte uptagas, under K.
Maj:ts Seraphimer Ordens Speciale skydd och inseende och
Wårdnaden sampt upsickten deröfwer updragas en eller flere
af Herrar Riddarne på det H. D:r och Biscopen icke alle¬
nast
måtte få öfwerlägga med Herrar Riddare om hwad
som til denna inrättnings
bestånd och fromma kunde tiena,
utan
och genom dem hos H. K. Maj:t få föredraga de
angelägenheter, som detta Wärcket i en eller annan måtto
kunna röra och H. K. Maj:t wijdgiörande betarfwar.
I
anledning hwaraf,' Såwäl som H. D:r och Biscopens särskildte anhållan hos Deras Excellencier, at yttra sina tanckar
uthi de omständigheter, hwarigenom inrättningen kunde be¬
fordras och förbättras,
Deras Excellencier sampt Herr
Grefwen och Praesidenten at understödja Herr Biscopens för¬
klarade upsåth til inrättningens befrämjande, nu behagade
följande anmärcka, och til H. D:rs och Biscopens wijdare
öfwerläggande lemna.
4:0.

5:0.

Sätra brunns krönika

c
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I:mo.
Som Fattighusets inrättning endast påsyftar de
fattiges hielp och understöd, under den tid, de til sin hälsas
återfående måste besöka hälsobrunnen, och ändamålet derigenom mycket skulle befordras om wijd Sätra, lika som
wijd Medewi hälsobrunn blefwe ett allmänt Fattig eller
Siukhus, hwarest så många fattige utom de 30, som af H.
D:r och Biscopen redan underhållas, kunde antagas, som
af den fond Brunnsgiästerna året förut sammanskutit kunde
niuta sitt uppehälle, hvvilka alla under Brunnstiden finge
dageligen sin wissa Kåst, effter en inrättad matordning;
Hwarigenom icke allenast flere fattige kunde försörjas, än
då et wijst i peningar dem tildelas.
Hälst man af ärfarenheten wet at flere kunna spisa med mindre kåstnad tilsammans
än då en hwar besörjer om sin egen förtäring,
utan Brunns Intendenten äfwen hade tilfälle, at bättre skiöta
de Siuke och anmärcka Curens wärckan, enär de fattige
derwid förde en diaetisk lefnad, i det stället nu lätteligen
kan hända, at en del af dem, som få Contante peningar,
antingen genom dryckenskap dem förtära, eller och förse
sig med sådan Spis, som för Brunns-Curen är otjenlig; ty
proponerades:
1:0.
om
icke H. l):r och Biscopen, som alleredan
wijsat så mycken nit för de Fattiges understöd, skulle wijlja
låta utwidga Fattighus Byggnaden, så at 40 ä 50 personer
derstädes kunde på en gång hafwa sitt tilhåld och
i stället för Contante peningar, som nu lemnas
2:0.
de antagne 30 fattige til underhåld, låta dem åtniuta spis¬
ning efter en wijss inrättad matordning, middag och afton

i

hwilcket fall.

åhr, en wijss Fond eller Cassa, af
samlad, så många af de nästkom¬
mande åhr til Brunnen ankommande fattige, kunde utses
och i fattighuset intagas, som af samma fond kunde upehållas, hwilka medh de öfrige 30 fattige lefde uti en Communitet och undfinge med dem lika spisning.
4:0.
At hädaneffter altid åhret förut samlades för de
fattige en fond eller Cassa til deras underhåld åhret derpå
föliande, så at man straxt wijd början af Brunnsterminen
kunde deraf finna huru långt sammanskåtet eller fattig Cassan
kunde förslå och at peningarne emedlertid af Brunns In¬
tendenten och Prästen förräntades på säkert ställe til nästa år.
5:0. At en bok uprättades, hwarutinnan alla Brunns3:0. Sedan nu i
Brunnsgiästerne blifwit

6;
giästerna egenhändigt antecknade, hwad af dem til de fattige
förärades sampt at therutinnan äfwen upfördes, hwad hwarje
Sön eller Högtids dag uthi håfwen Colligerades.
6:0.
Det Herrskapen och andre, som låta hämta Brunnswatten til sine hemwister, anmodades at äfwen ihugkomma
de fattige med något sammanskåt, hwarom H. D:r Darelius
åtog sig at medh wederbörande correspondera.
7:0.
At wijsse Brunnsregler med utsate wite eller böter
för brottslige upsattes och en Brunns-Fiscal förordnades,
som
tilsåge, at plickten wijd förbrytandet blefwe uttagen,
hwilcken borde Fattig Cassan tilfalla.
8:0.
At Brunnsmästaren pålades i god tijd besörja, så
wäl om victualie warors inkiöpande för de fattige, som
Råg, Malt och Humble til bröd och dricka, och det emot
behörig redo och verificerad räkningz afgifwande.
9:0. At Tracteuren, för dess fria näring wijd Brunnen,
borde draga försorg om kokningen och mattilredningen för
de Fattige, jemte Bröds bakande sampt drickas bryggande,
af de inkiöpte waror, och det utan någon särskilt betalning
för sitt beswär.
10:0.
At Brunnsmästaren, under Brunns Intendentens
inseende, förplicktigades hålla ordning medh de fattige och
hafwa upsickt, det hwar och en finge sin ricktiga portion
af mat och dricka med hwad mera, som, sedan H. D:r
och Biscopen bifallit til et större fattighus upbyggande,
kunde pröfwas nödigt wijd Sielfwa inrättningen at iackttagas.
11: do.
Påmindes det de fattige måtte föreses med
Madrasser uti Fattighuset, hwilcka utan särdeles kåstnad
kunde af bulldan förfärdigas och medh Ormebuncke gräs
upstoppas, så at de fattige kunde med någon mera beqwämlighet ligga, hwarom H. I):r Darelius låfwade wilja på det
möjeligaste besörja til nästkommande åhr.
Illrtio. Ärhindrades, at, som rummen i Fattighuset i
början af Brunnsterminerne besättes, at det kunde hända,
at någon ganska usel och besynnerlig Siuk torde sedermera
til
Brunnen ankomma, hwilken således unginge den för¬
månen han eljest fram för andra borde åtniuta, så wore
bäst at hädanefifter wijd de fattiges utwäljande ett eller twenne
rum höllos någon tid
ledige, til någon ankommande besyn¬
nerlig Siuk och fattigs tienst, hwilcket H. Doctoren äfwen
låfwade hädaneffter i akttaga.

IV:to.

Som

Deras Excellencier förmodade det H. D:r
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Biscopen säkert lärer bifalla åfwan anförde proposition,
angående inrättningen af et Större Fattighus, sampt at de
fattige samfält, i stället för contante peningar få niuta wijd
Brunnen spisning, så anmärcktes, at denne förmånen, som
förut warit restringerad allenast til nödlidande af Westmannelands Stifft, kunde nu sträcka sig til fattige från allehanda
orter, utan afseende, at flere blefwo antagne af det ena
lähnet och socknen än den andra och således wärdigheten,
efifter de föreskrifne regler, hädanefifter endast blifwa grun¬
den til de fattiges utwäljande.
V:to.
Och ehuruwäl det är en ganska stor förmån för
en fattig Siuk,
enär han uti 4 weckors tid fritt får betjena
sig af Brunns-Curen, dock som wijsse Siukdommar kunna
fordra längre tijd, om någon wärckan af hälso Brunnen skall
förspörjas, så anmärcktes, at härutinnan egenteligen borde
hafwas afseende på Siukdommens beskaffenhet och Brunns
Doctorens bepröwande, så at den fattige Siuke uthi Siukhuset så länge niuter sitt underhåld, som l):r pröfwar, at
Siukdommen nödwändigt fordrar hälsowattnets drickande,
det måtte wara längre eller korttare tijd, hwilcket Herr
Doctoren berättade, redan med åtskillige woro effterkomoch

mit.

—

Likaledes

VI:to.

lämnades til Brunns

Intendenten, at i anledning
förut wijd fattiges utwäljande
bepröfwar, huruwida de fattige, som flera åhr tilförene niutit
wijd Fattighuset underhåld, måge derföre ifrån samma för¬
måns åtniutande utestängas och andra, lika wärdige, som
något underhåld tilförene icke hafft, dem föredragas, hwarwijd egenteligen bör hafwas afseende, om de förre af
Brunnsdrickandet hafft särdeles ögonskenlig nytta, sampt
om, genom Continuationen deraf hälsan för dem kan återwinnas, i hwilcket fall, de än wijdare uti Fattighuset måge
intagas, så wida det anordnade understödet under BrunnsCuren endast åsyfftar de fattige Siukes bot och hälsas återaf

Brunns-Curens

wärckan,

winnande.
VII:mo. Och

som i
bland de fattige Siuke äfwen torde
åtskillige, lahma och lytta krymplingar, hwilcka utan
hielp och resepeningar, icke kunna komma ifrån Brunnen
til sine hemwijster, de öfrige fattige jemwäl under återresan
behöfwa något understöd, såwida de ej genom wanskiötsell
skola fördärfwa den wärckan, de eljest af Brunns-Curen
kunna förwänta; ty fastställdes at de fattige wijd slutet af

finnas
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Brunns-Curen

böra

medfå

respeningar, alt

som

deras torf¬

större eller mindre, och de til sine hemwister hafwa längre eller korttare wäg at färdas.
VIII:to. Beslöts at en Bok bör inrättas, hwarutinnan
alla de fattigas namn, som besöka Brunnen, komma at in¬
föras, jemte Brunns-Curens wärckan, på det mann i fram¬
tiden må kunna hafwa effterrättelse hwad nytta af denna

tighet

kan

wara

berömliga inrättning härflutit.
Widare behagade Deras Excellencier sampt Herr Grefwen
och Präsidenten taga uthi besicktning Brunns-Appothequet, som befants wara med nödige och goda Medicamenter försedt sampt priset därå rättadt effter Kongl. MediBlifwande Medicamenterne elfter H. Archiater

cinal Taxan :

förordnande

tagne på de bästa Appothequen för
betalning bemälte Archiater äfwen är förbunden
gå i Borgen. Härwid ärhindrades, at ehuru H. l):r och
Biscopens förordnande, det Medicus som förestår Appothequet icke bör längre än 3 år niuta den anslagne lönen
på det flere innom kortt tijd i practiquen måge blifwa öfwade
och wahne wijd hälso Brunnars skiötsell, är ganska wäl grundadt; dock som wijsse genier härwijd kunna blifwa employerade, hwilcka äga besynnerlig böjelse för studium
Medicinae och gifwa otwifwelacktigt hopp om särdeles fram¬
steg derutinnan, men för dem wore et ganska stort hinder,
at
de, effter 3 åhrs förlåpp skulle nödsakas lemna den
öfning, de wijd Fattighusets wårdande kunde hafwa, i syn¬
nerhet som största ärfarenheten uti practiquen derigenom
kan winnas, ty lemnades til H. I):r och Biscopens godtfinnande, om icke någon limitation, hwad tiden angår, härutinnan kunde tilåtas och wijsse praecautioner därwijd för¬
Roséns

hwilckas

behållas.
I öfrigt anmältes, det H. I):r och Biscopen wore sinnad
upbygga en Kyrckia, sampt giöra någon ändring med
byggnaderna wid Brunnen, hwarwijd recommenderades, at

låta

äfwen

Hof

Intendenten

modas lemna

m.

m.

Baron

Hårleman måtte

an¬

ritning och project, på det icke allenast regulariteten kunde blifwa obserwerad, utan äfwen Byggnaderne
på det beqwämligaste blifwa inrättade, hwarom Landshöfdingen m. m. Baron Friedrich Friesendorfif låfwade wilja
med H. Doctoren och Biscopen wijdare öfwerlägga.
Sids behagade Deras Excellencier sampt H. Grefwen
och Praesidenten förklara sitt nöje öfwer Brunns Intendenten

7°
H.

I):r

Darelii

samt

Med.

Candidaten

Sidréns wiste be-

römelige flit och omwårdnad om de fattiges skiötsell, sampt
recommenderade wijdare hos dem at med samma accuratesse
fortfara, jemte höggunstig försäkran, at ej underlåta deremot
wara dem uti alla förefallande mål benägne.
Herr Doctoren
Darelius aflade på H. I):r och Biscopen Kalsenii wägnar,
som
war frånwarande,
dess ödmiukaste tacksäjelse för Deras
Excellenciers sampt H. Grefwens och Praesidentens härwijd
hafde myckna möda och beswär, sampt utbad sig i lika ödmiukhet, det deras Excellencier än wijdare täcktes gynna
inrättningen med Deras Höggunstige protection och beskydd
sampt befrämja hwad til dess upkomst och bestånd kunde
lända.
Ar

och

dag

som

förr skrifwet står
In

fidem Protocolli

Ludv. Ferd.

Pape.

Exellensen Baron CeöERCREUTZ, som genom Pro¬
en afskrift

fessor Fick infordrat frän Stora Konsistoriet
af

Biskopens testamente och donationsbrefvet, erhåller
jämte en skrifvelse1, hvaruti Universitetets
Rektor »giör sig thet säkra hopp, at Excellensen, som
äfwen ägande inseendet öfvver bemelte Hälsobrunn och
thes inrättning, höggunstigst befrämjar alt, hwad som
kan lända til Herr Biscopens låfwärda upsåts fullbor¬
dokumenten

dande».
Till bemötande af de

anmärkningar och önskemål,
protokoll upptager, ingick Biskopen
i svaromål till Serafimer Orden med en längre inlaga2,
hvaruti han punkt för punkt dels gendrifver de höga
besiktningsmännens anmärkningar, dels äfven samtycker
till en del af de af dem framförda förslagen.
Beträffande förslagen under N:o I i protokollet skulle
Biskopen gärna se, att en sådan anstalt med gemensamt
som

ofvan relaterade

1

2

Uppsala Universitets arkiv.
I

Riksarkivet.
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kosthåll för de

fattige blefve inrättad, men han har dock
om möjligheten att utföra saken.
säger nämligen:

sina tvifvelsmål
Han

enda, som här wijd torde wara at anse, wore det
af hwilket de allmänna fattige skulle komma at
Det är wäl icke utan, at ju det föregående årets
altid kunde tiena til förslag för desse fattigas be¬
under det följande årets Brunns-Cur, men som slike
sammanskåtter grundar sig på de förmögnare Brunsgiästernas
talrikhet, förmögenhet, ja, ock benägenhet at gifwa något til
sådane Christeliga Usus, så torde sådana åhr infalla, då
litet eller slätt intet sådant sammanskått kunde fås, för det
tilkommande årets behof.
Brunnsgiästernas antal, både wijd
Sätra och andra Brunnar dififererar alla åhr ansenligen, som
mycket bekant är. Ahr 1743 war wijd Sätra hwarcken Brunnsgiäst eller doctor, hwarken rik eller fattig. Och förresten
under sidsta Brunns-Cur wijd Sätra hafwa, under begge
terminerne, snart aldrig något åhr derstädes warit 100
förmögna Brunnsgiäster tilsammans. Jag hemställer derföre wördsammeligen, om icke så wäl til denna wackra
inrättningens bättre bestånd, som för andra orsakers skull
rädeligen wore först skaffa en så stor summa peningar til¬
sammans, at de almiinna fattige, åtminstone til så stort antahl som de der åhrligen få sitt underhåld af mig kunde
få sin spisning allena af intresset, så at det samblade Capitalet altid blefwe orört och Räntan deraf sammanlagd med
det iag åhrligen gifwer de mina enskildt blifwer en fond
til et sådant gemensamt kåsthåld för alla tider.
Det
andra, som synes wara oundgängeligt för denna inrättningen,
äro nödiga hus och med wåningsrum för de allmänna fattige
woro det icke gjordt.
För ett kåsthåld af 40, 50 eller 60
personer fordras ett stort kiök, ett rumrikt wisthus och en
tilräckelig stor källare. Hwad nu detta angår och den bygg¬
nad, som til denna inrättningens i stånd sättiande fordras,
så må iag wäl nämna, at Sätra Brunns egendoms inkiöp,
med den därå nu befintliga byggnaden kommer mig redan
på ansenligit. Jag afsatte et Capital til dess reparation, så
snart iag hade kiöpt honom, Större än någon det lätteligen
tro skulle; men
iag har sedan anwändt der til snart en gång
Det

Capital,
Spisas.
samling
spisning

så

stor

En

summa.

ännu

kostsam

byggnad til inrättning är alt derföre

72

fordrar

Sin tijd och finner iag mig icke så
tilwäga dermed. Hwartill
äfwen kommer både den brist och dyrhet på nödiga bygg¬
nads materialier, hwilka derstädes åhr ifrån åhr ökat sig
och betager mig snart både lust och förmåga at anställa
der någon wijdare nybyggnad.
Ingen tålft bräder, enkla
eller dubbla, utan ifrån Stockholm.
Intet murtegel som
icke måste hemtas flera milen bordt, knapt en timmer Stock,
som är wärd
at kasta yxa på och lägga i en wägg, förutan
det at alla forlöner, frakter och arbetslöner blifwit stegrade
långt öfwer det de förr hafwa gullit.
I anseende til alt detta nödgas iag at besinna mig
innan iag lofwar företaga en ansenlig byggnad.
Iag behöfwer sannerligen hwila någon tid och sambla wijdare
förmåga dertil.
en

sak,

snart

som

wara

i stånd at kunna komma

Men han

tillägger, att, om Gud skulle låta honom
Hans hjälp skulle finna en utväg
bringa saken till stånd, skulle han använda, hvad Gud
beskär, på den fattige, lidande nästan till hjälp och
lefva och han genom

understöd.

Biskopen fortsätter:
Det

det
at

tredje, som jag beder låf, at få anmercka wijd
föreslagna kåstholdet, angår betieningen, som kommer
förestå och skiöta de fattiges kåsthold.
Dertil är Trac-

teuren

de

och Brunnsmestaren

nämnde, hwilcka och wäl

wore

tilgå för denne inrättningen. Hwad nu
Tracteuren angår, så twiflar iag på, at han kan hinna der¬
med och åtaga sig jemte de förnämares opwacktning at
holla hushåld för de fattige.
Åtminstone om så skier, skulle
han nödwändigt holla mer folck dertil.
Icke kan han heller
giörat utan kåstnad af wed til brygd, kok och bakning,
utan förråd af nödige kiäril til kiök, kiällare och wijstehus.
Til belöning för Tracteurens kåstnad
och beswähr före¬
slås dess fria näring wijd Brunns-Tracteurskapet, men iag
beder om låf at få gifwa til känna, det samma härtils
hafwda frijhet räcker icke lengre än til slutet af detta åhret.
För den olyckan han hade just då, när han skulle taga
emot detta Tracteurskapet och den fattigdom han derigenom
försattes uthi, at hans gård brann af, så måtte jag, dehls
af medlidande skona honom, dehls och wijlle iag, at undnärmaste

at
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slippa förlag til honom, heldre gifwa honom effter all afgift
til mig för den näringen, men icke för altid utan alena til
slutet

af

innewarande

åhr.

Hädan-effter skall han betala

först til

mig och effter min död till Upsala Academie åhrligen 240 Dal. Kopp.-m:t för näringen och de hus han
nyttiar wijd Brunn. Är detta icke något nytt, utan gam¬
malt och af alla förra Brunnsägare åtniutit, måste också
blifwa och Kan utan skada icke mistas, så frampt Brunns
egendomen skall hafwa bestånd och icke förtära sig Sielf.
Så skall och Brunnsmestaren, den iag härtill äfwen
har skönt för hans fattigdoms skull, hädan-effter betala 180
Dal. Kopp.-m:t för sin tienst och näring.
Sålunda lärer betalningen til desse betienter eller dem,
som
komma at förestå hushollningen för de fattige, skola
stanna
på de fattiges Cassa. I annor hendelse torde de
löna sig sielfwa, hwilket kunde ske på sätt, som skulle
känna närmare effter de fattiges Cassa.
Wille dessa betienter
wara med litet nögde, så torde iag wäl åtaga mig, at gifwa
dem något för den andel, som kunde belöpa sig för mina
enskilta fattiga, men någon dyrare afgift tillåta mig wäl
mina wilckor nu icke at åtaga mig.
I den 2:ra punckten af protokollet hafwa Deras Excellencier behagat erinra om buldan til madrasser för de
fattiga af min inrättning; ehuruwäl de närwarande mina
omständigheter äfwen med skähl kunde afstyrcka mig ifrån
denna utlagen, då iag effter mitt löfte har försedt dem med
huus, kåst, medicamenter, fri badning och en serskildt in¬
tendent, som dem opwackta och skiöta skall; dock likwäl,
som
denna kåstnad är drägelig och iag af hiertat willig är
at
bidraga alt hwad iag förmår til de fattiges förmån, så
skall iag laga at denna beqwämligheten icke skall tryta dem
under nästa Brunns-Cur.
Hwad

angår den 3:ie punckten der det påminnes om
rums lemnande för usle
ocl\ eländige, så at
de kunna intagas, när de ankomma, är als intet at erinra,
om icke at besörjningen härom egenteligen
tilkommer inten¬
denten för de fattige af min inrättning, hwilken af H. K.
Höghet nådigt är befullmäcktigad at tilika upbära och ut¬
dela, så wäl mina som alla sammanskutne fattig medel och
et

eller annat

icke står Subordinerad under den ordinarie Brunnsdocktoren.
Hwad angår den 4:e punckten, så beder iag wördsamligen, at få erinra, at så som wi genom Testament-disposition
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hafwa

giordt offta nämnde inrättning, begge äro födde in¬
Stifftet, så hafwa wi och der alena welat lemna
någon Åminnelse effter Oss och icke welat sträcka wärt afom

detta

seende til

andra Stifft eller Prowincer än Wessmanland och
Här lära och

aldrig tryta sådane, som wij hafwa
anslagit åhrligt underhöll åt wijd Sätra Brunn. Men där¬
emot
fruckta wij billigt, at, om fattige ifrån alla orter i
Riket skulle få tilträde til wår inrättning, skall til denne
Brunnen åhrligen flöda tilhopa en sådan myckenhet af tiggare,
som
kan komma både Brunnsgiäster och hela denna ProDalarne.

wincen til last och beswär.
Den j:e

som angår respeningar för de fattige,
på de allmänna fattige och angår icke
dem, som wijd wår enskilte inrättning hafwa sitt underhold.
Men skulle något öfwerskått finnas af det, som iag har
låfwat, åhrligen gifwa til underhold för mina enskilte fattige,
så må deras Intendent gierna utdela detsamma til hielp på

punckten,

hafwa sitt afseende

hemresan för de
Den

som

det betarfwa.

VIII articeln

anser
iag för helt nödig och låfwar
Brunnstijd infaller, at hafwa en sådan Bok i
beredskap. Hwad angår de Med. Studiosi, hur länge de
måge niuta Stipendium wijd Sätra Brunn, så skall dem
gierna Blifwa tillåtit niuta detsamma i flera än Trij åhr,
då de der til befinnas skicklige, sampt der wijd så trogne
och flitige, som de böra wara wijd et så granlaga werck:
men och i
annor hendelse wijljom wij hafwa oss förbehållit,
at deri från dimittera, för än trij åhr äro förbi, en odugelig,
försummelig eller för oanständigt upförande noterad Studiosus,
på det at wärt påsyftade ändamåhl med detta wercket må

innan

nästa

winna sitt rätta ändamåhl.

Det, som är Deras Excellencier förebragt, det iag för
någon tijd sedan hafft i sinne at förbättra och til Äfwentyrs
til ånyo upbygga den gamla kyrckian wijd Sätra Brunn,
bör iag icke nek,a, at iag ju någon gång torde hafwa yttadt
mig wara så sinnad, men iag moste och derhos tilstå at
det förslaget är mig nu förfallet, sedan förmågan att fuliföra
detsamma är vorden så godt som til intet.
Lusten tryter,
när byggnads medlen tryta.
Denna svarsskrifvelse
Herrar
1

åtföljdes af ett handbref1 till
Serafimerriddare, uti hvilket Biskopen frambär

I Riksarkivet.
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sin vördnadsfulla
och

tacksägelse för deras besök vid Sätra
uttrycker sin förhoppning, att de icke tagit illa upp

hans motskrift

Nästan
darne

m.

m.

omedelbart

härefter

insände

Serafimerrid-

sin

rapport1 till Konungen rörande inspektionen
vid Sätra i ordalag, som helt och hållet öfverensstämma
med deras inspektionsprotokoll.
Men först året därpå, 1750, uttalade Konungen i
ett bref1 till kalsenius sitt nådiga välbehag med hvad
han uträttat för de nödlidande fattiga genom sin beröm¬
liga inrättning.
Konungen förklarade därjämte: »Det
vvore
långt ifrån at wilja giöra någon ändring i det I
såsom Testator redan wijd denna inrättning giordt, wijll
med lijka Nådigt Nöije anse hwad I til ytterligare för¬
bättring deraf kan finna Eder för anlåten at giöra. Och
Wij befalle Eder Gud Alsmäcktig Nädeligen».
Efter Biskop KalSENII död 1750 fortfor hans enka
några år framåt att innehafva förvaltningen och äfven
intäkten af brunnen, som hon sedermera öfverlämnade till

Uppsala Akademi.
Hon uppdrog intendentsbefattningen åt
8.

Roland Martin
1751

—

1752.

Han var född 1726 d. 30 Juli i Uppsala.
Fadern var
Assessorn Med. Doktorn Per Martin och modren Wen-

(Olof Rudbeck den yngres dotter). Fördogo tidigt och lämnade honom och syskonen
i betryckta omständigheter. Han uppfostrades af släktin¬
Martin kom 1743 till Uppsala och mottogs där
gar.
med stor välvilja af Rosenstein och Linné.
1775 dispu¬
dela Rudbeck
äldrarne

terade han för den
1

I

Riksarkivet.

senare

och aflade snart därefter Fil.

;6
kand.-examen
medellöshet

med

stort

loford.

Sedan

måste han af

några år taga kondition i åtskilliga familjer.

Han blef Med. Doktor
samma

år af

175 i i Uppsala och kallades
Biskopinnan KalseniuS till Indentent vid

Sätra Brunn.
Sedan han slutat
läkare i Halland.
af

sin

ländsk

första
resa

som

Intendent, blef han Provinsial¬

För att

skingra sorgen vid förlusten
företog han åren 1754—56 en ut¬
FYankrike, där han med mycken ifver

maka

till

fortsatte

studierna

berömde

Petit

var

för

fl.

m.

den
Han

med. säll¬

Praeses i ett

skap, Société d'émulation.
Under sin frånvaro
nämndes
vid

han

ut¬

till Professor

den Anatomiska inrätt¬

ningen i Stockholm och blef
dess förste lärare.

lades

till

Han kal¬

ledamot

af

Vetenskapsakademien
och blef dess Praeses

hvarpå följde den
märkelsen
Martin

efter

K.

1756
1762,

ena ut¬

den andra.

hedrades

af
Vetenskapsakademien med dess stora guldmedalj för sin
afhandling »Om förmågan hos menniskonaturen att er¬
sätta ett förloradt sinne genom större fullkomlighet hos
ett annat».
Hans skrifter sägas icke vara så tilltalande,
då de tyngas af ett grumligt och diffust språk. Såsom
praktisk läkare och kirurg åtnjöt han stort anseende.
Efter att med mycket beröm och stor skicklighet ha
förvaltat sitt professorsämbete, begärde och fick han afsked 1779.
Han lär hafva ägt ett eldigt temperament,
mycken kvickhet och ett förträffligt minne, med ett be¬
hagligt undervisningssätt.
1777

77
Han
vid

afled

Grisslehamn

1788 d. 10 september på Broby gård
och slutade där sin i 62

år förda be¬

römvärda vandel.
Professor

Martin

var

gift

1:

med Eleonora Charlotta
von

2:

»

och 3:

»

Berco.

Augusta Elisabeth
Schwinger,
Maria Kristina Sibenius.

Under D:r MARTINS korta intendentstid förekommo

inga märkliga händelser eller för brunnen ingripande
upplefvelser, som gått till en eftervärld.
Under hela 1750-talet var Sätra icke heller besökt
af många ståndspersoner.
Något öfver 30 kurgäster,
herrar och damer, utgjorde i:a klassen, och bland dem
var det manliga
könet i majoriteten. Det är först med
1760 och därpå följande år, som en afsevärd ökning
ägde rum i brunnsgästernas antal, beroende på flera
omständigheter, för att sedermera efterträdas af en afmattning i tillströmningen af gäster under 1770-talet.
Så har förhållandet varit vid Sätra i alla tider, med ett
starkt

tillopp en period, växlande med en annan tids
tillbakagång af besökande. Om man följer Sätra brunns
utveckling från dess början, finner man, att densamma
hittills icke framskridit sakta och jämnt utan ryckvis,
liksom i ansatser, ett förhållande, helt visst framkalladt

dels

af

större

de

eller

täta

ombytena af intendenter, dels af den
förmåga och skicklighet, dessa ägt

mindre

för sitt allt annat än lätta kall.

Då i utlandet de olika

slagen af hälsokällor och brunnsorter existerat från
minnes
sin

ur¬

tider och vid denna tid delvis redan hade haft

glanstid, som i England, Tyskland, Italien m. fl.,
själfva brunnsinstitutionen här i Sverige af mer
ungt datum, om än källorna funnits till sedan gam¬
malt.
Och vid denna tid hade deras organisation

var
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knappast ännu hunnit

med undantag möjligen

mogna,

för Medevi.
Det

är först

efter århundradets

blir jämnare och

lingen

hvila öfver Sätra med de

en

midt,

som

utveck¬

stabil karaktär tycks
framstående och passande

mera

mera

få vården om brunnen och utöfva densamma
under längre tidsperioder.
Doktor Martin afgick snart som intendent för att
läkare,

som

efterträdas af

9.

Jonas Sidrén
1753-1767.
Sidrén

föddes

1723 d.
Västergötland.
Fadern var Teologie Lektorn
och Prosten J. Sidrenius och
8

februari

modren
ström.

kom

i

Catharina
Efter

Heden¬

skolgång i Skara

han

1742 till Uppsala
Sedan han med
Universitet.
beröm

aflagt Med. Doktorsprofven, företog han en ut¬
ländsk resa 1750, hvarifrån
han hemkom 17 5 1 och pro¬
moverades

Jonas Sidrén.

i

till

Med. Doktor

Kallad till In¬
kvar¬
såsom sådan till 1767, hvilket år han blef
i praktisk medicin i Uppsala.
Han var leda¬
Uppsala.

tendent vid Sätra 1753,

stod

han

Professor
mot

af flera lärda in- och utländska samfund.
Rektor

åren

Universi¬

1774—82, blef han Inspektor för
Västergötlands nation 1786. SlDRÉN erhöll afsked 1788
och dog 1799 den 1 maj af ålderdom. Professor SlDRÉN
tetets
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känd

var

för

lärdom

och

en

vidsträckt

utöfning af

läkarvetenskapen.
Det

första

är

gången med denna intendentutnäm¬

som därtill kallas en af Med. Fakultetens lärare
D:r SlDRÉN var nämligen Med. Adjunkt
ett för¬

ning,
—

hållande, som allt sedan dess fortfarit.
SlDRÉN, hvilken, som förut nämnts,

var

Fattig- och

Lazaretts-läkare vid brunnen under Darelii tid, erhöll
nu

såsom biträde till dessa

D:r anders

befattningar under år 1753

Lindhult, den förste,

som

införde bruket

Biscopsgården.
af
vid

elektriciteten

Sätra,

såsom

medel

vid

sjukdomsbehandling

och åren 1754—1755 D:r peter sundius.

Härefter

indrogs denna tjänst för att icke tillsättas förr
längre fram, då Kalsenianska Hospitalsinrättningen
ånyo trädde i verksamhet, sedan densamma genom
process med Kalsenianska professionen, hvarom ytter¬
ligare längre fram kommer att omförmälas, ändtligen

än

bekommit

den

i

Kalseniska donationsbrefvet utlofvade

räntan.

Är

1755 öfverlät Biskopinnan egendomen med fri
dispositionsrätt till Akademien, betingande sig endast un¬
der sin lifstid vissa förmåner, såsom boningshus med tomt

8o

(»Fahlströmska»), efter hennes död kallad »Biskopsgår¬
den», beteshagar, slåttertomter, hö (enligt kontrakt) för
en
vagn, som uttrycket var, kålsäng, rätt att använda

köket vid

bakning och badstugan vid bryggning. Dess¬
hon hafva rättighet att bestämma öfver
räntan, »eftersom hon tilsätter Studenten åt de fattige».
Konsistorium betygar henne sin tacksamhet, men
ville först företaga »Geometrisk affattning» och syn,
innan egendomen togs i besittning, och anmodade därutom

skulle

8i

för

Med.

Fakulteten att inkomma med sitt betänkande

öfver

Sätraegendomens förvaltning, hvarefter Konsisto¬
behörigen ville föranstalta. Intendenten
skulle ombesörja de nödigaste reparationerna vid inrätt¬
ningen, hvartill hyrorna för husen skulle användas, och
till dess de hunno inflyta, skulle förskottsmedel utgå af
Räntekammaren med 400 Daler Kopp.-m:t. Med. Fakul¬
teten lofvade för öfrigt att själf under sommaren »taga
brunnen i ögnasikte».
Med D:r SlDRÉNS öfvertagande af intendentskapet
börjar åter en kraftigare, mera verksam period för Sätra.
Genom hans initiativ måste Akademien som oftast gifva
befallningar om förbättringar in. m. vid brunnen, såsom
reparation af alléerna, »de skulle dikas, grusas, planeras
samt här och der tilplanteras». Akademiebönderna skulle
på vinterföret forsla sand till Cavalierallén (Brudallén)
rium

m.

därom

m.

anhåller SlDRÉN om lån af 20,000 Daler
Kopp.-m:t till byggande af en ny kyrka, som äfven kom
till stånd året därpå.
Lånet beviljades, till och med utan ränta.
Och då
antalet brunnsgäster vid denna tidpunkt började afsevärdt ökas och något samlingsrum utom matsalen icke
fanns att tillgå, gick SlDRÉN i författning om att äfven
låta uppföra en byggnad för detta ändamål 1762, som
enligt kartan kallades »Conversationssalen».
Från och med 1753 synes man vid Sätra börjat
hålla bättre reda på dem, särskildt i:a klassens gäster,
som besökte brunnen,
härvid följande Biskop Kalsenh
en
gång gjorda uppmaning härtill; åtminstone finnas
inga räkenskaper eller anteckningar häröfver tillgängliga
förrän detta år.
Först från denna tid finnes nämligen för¬
teckning öfver dem, som »skrifvit in sig». Alla namnen
äro dock skrifna af samma hand med gammal tysk stil,
1759

hvilket fortfar till

1770.

Sätra brunns krönika.

6
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året kan man af de gamla handlingarna
detaljerade anteckningar börja göras, i det
att för hvar brunnsgäst af i:a klassen är angifvet, dels
hvad han betalte i hyra för bostaden, dels afgiften till
brunnen, dels äfven frivilliga gåfvor till de fattiga, en
redovisning, som fortgår ända till 1851. Och, som
under hela denna tid hvar och en själf inskrifvit sitt
namn
och gjort sina anteckningar, får man en öfverMed

det

se, att mera

blick

icke

deras

olika

blott

af dem, som varit

brunnsgäster, med
namnteckningar, utan äfven öfver hyres¬
priser och bidragen till de fattiga.
Hvad som då
genast slår i ögonen är, att nästan alla namnteckningar
under den ofvanbeskrifna delen af 1700-talet och in på
1800-talet äro gjorda med en synnerligen prydlig stil,
hvilken förändras till en mera oläslig, allt som tiden
löper fram; under 1800-talet blir stilen ganska vårdslös.
Redan af detta förhållande torde
döma

om

den olika

hundradena.

man

till

en

del kunna

brunnspubliken under de båda år¬
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Sedan

gammalt hade frivilliga bidrag lämnats till
fattiga af i :a klassens gäster, men sättet, som härvid
användts, hade varit olika. En tid var kyrkhåf i bruk,
en annan åter
fingo de behöfvande framkomma till stora
de

matsalen och där undfå allmosorna.
första

tid

utdelades de

Under Sätras allra

på måndagarne.

Under 1800-

talet och fortfarande till närvarande tid anordnades

teater¬

föreställningar, konserter och insamlingar m. m. till de
fattigas förmån. De anteckningar, som finnas från halfva
1700-talet, gifva vid handen, att det manliga könet i
regeln var betydligt öfvervägande i numerär mot det
svagare könet, ett förhållande, som icke ändras förrän
med det nya seklets ingång.
Under 1750-talet var det
minsta antalet 28 och det mesta 61.
På 1760-talet åter
var
det minsta 74, det högsta 129, då på 80- och 90talen

det

minsta

antalet

besökande

var

46 och det

högsta 152, allt af första klassens gäster.
Om man kastar en blick på hvad som erlades i
hyror och fattighjälp från 1770- till inpå 1800-talet, finner
man, att dessa utgifter för brunnsgästerna i Riksdaler,
skilling och runstycken voro tämligen lika hvarje år,
samt att afgifterna, som hvar och en efter smak erlade,
äfven voro ungefär desamma. Hyrorna utgjorde från lägst
32 skilling till högst 38 Rdr.
En person betalte t. ex.
i hyra för Riksråds- och Landshöfdingebyggnaderna 26
Rdr 2 skilling och 8 runstycken i termin.
Afgiften till
brunnen varierade från 8 skilling till högst 10 Rdr och de
frivilliga gåfvorna till de mindre bemedlade från 4 skilling
till högst 15 Rdr.
Att det icke alltid berodde på det
kvantitativa af de besökande, utan mer på det kvali¬
tativa hos dem, till hvilket belopp hyror, afgifter och
gåfvor belöpte sig, finner man, då t. ex. 1797, hvilket år
Sätra var besökt af 152 ståndspersoner, summorna, som
inflöto, voro 389 Rdr till hyra, 122 Rdr till brunnen,
och 147 till de fattiga.
Ar 1806 åter voro gästernas
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antal

62

och då inflöto

408 Rdr i hyror, 149 Rdr till
gåfvor.
Men äfven allmogen inbetalte afgifter till brunnen,
dock, förefaller det, ej till de fattiga. I hyror kunde
ej förekomma någon afgift för densamma, då denna klass
hufvudsakligen bodde i byarna omkring Sätra. Dess¬
brunnen och

utom

159 i

förekommo andra inkomster för brunnen,

dels för

enskilda

sällskaper, hvilka logerade inom brunnsområdet
ej alltid voro antecknade som brunnsgäster, dels
afgifter för vattenhämtning m. m. Dessa s. k. extra
inkomster ökades fram på 1800-talet med afgifter för
alla möjliga slags större eller mindre förmåner.
»Collegium Medicum» i Stockholm, som icke på
länge låtit höra utaf sig i krönikan, intresserar sig vid
denna tid särskildt för surbrunnarna i riket, i det inom
detsamma en fråga kom före, hvilken redan 1721 varit
å bane och nu upptogs igen åren 1759—1762, näm¬
ligen frågan om att samtliga brunnar skulle åtnjuta
samma
privilegier och lyda samma förordningar som
Medevi, denna de svenska mineralbrunnarnes förstling
men

och förebild.
För

göra en jämförelse mellan den tidens upp¬
fattning och de åsikter, som i vår tid äro härskande,
kan framhållas, att samma kollegium på 1770-talet ansåg,
att

kaffe-drickandet

farligt och därför ej borde få
begagnas vid en hälsobrunn, där väl öl och brännvin
kunde gå an, men ej kaffe.
Men detta kollegium hade
äfven mera praktiska synpunkter vis ä vis surbrunnarna.
Hösten
1801 hade kollegiet nämligen infordrat från
samtliga brunnsintendenter i riket redogörelse för de
olika brunnarnes egenskaper och förhållandena vid dem,
deras historia och topografi, behandlade sjukdomar, lefnadssätt, priser, inrättningar för fattiga m. m. Detta
vittnar om det intresse, den högsta institutionen för
att

1

var
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läkarkonstens handhafvande i landet
der

hyste för dessa
gångna tider så olika bedömda hälsokällor.
Men

mindre
sitt

en

stor

del af allmänhetens intresse

för källorna.

Man hade

en

stor

var

un¬

icke

tillit och satte

hopp till dem för att vinna hälsa och krafter.
Under hela 1700-talet hade detta intresse varit
i stigande, för att under de sista 20 åren nå sin höjd¬
punkt, äfven understödt till en stor del af det tilltagande
modet hos de högre klasserna att fara till surbrunnarna.
Under den Sidrénska perioden besöktes Sätra af
bland andra mera kända och berömda personer de
lärda Professorerna J. Ihre och P. Ekerman, den för
sin vältalighet bekante Biskop E. Lamberg, de i vår
politiska historia väl kända Riksråden F. v. Friesen¬
dorff och H. A. Gyllenborg samt Fältmarskalken Grefve
G. Spens, den för sin lysande vältalighet och sitt frihets¬
sinne kände Erkebiskopen Sam. Troilius, det i han¬
dels- och finansväsendet beryktade Kommerserådet A.
Nordencrantz, den fromme och försiktige Biskop L. Benzelstjerna, den lärde Olof Celsius d. y., den i sin veten¬
skap så framstående, men för sin oordentliga lefnad
omtalade Professor S. Duraeus samt det för sina gåfvor
till Sätra kända Bergsrådet K. S. Söderhjelm m. fl. m. fl.
En stor del af dessa gäster, som tycktes hysa ett så¬
dant intresse för brunnen, återkommo är efter år.
Vid Sätra liksom vid öfriga brunnsorter, utomlands
som
här i Sverige, ägde detta förhållande rum och har
fortfarit i alla tider.
Hvarje brunn hade sina gynnare
eller välgörare, hvilka på alla sätt sökte främja sin brunns
bästa och äfven bidrogo till att uppehålla dess anse¬
ende.
Bland dessa mera märkliga män, hvilka på ett
särskildt sätt spelade en framstående roll vid Sätra un¬
der sin tid, är Rådman Abraham Abrah:SON Hülpiiers, en person, hvilken man framför allt har att
tacka för, att något från Sätras daningstid och första
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försök

som

brunnsort blifvit kändt och

gått till

en

efter¬

värld.
De

anteckningar1, han gjorde under sina besök vid
brunnen, grundade hufvudsakligen på samtal med då
lefvande

gamla

hur det då

personer,

hvilka mindes skragge och

vid

Sätra, äro nästan den enda källa, ur
hvilken alla de, som hittills sysslat med att berätta om
Sätra, haft att hämta sin kunskap. Därför böra äfven
Abraham
vara

var

Abrah:SON

HüLPHERS'

namn

och

gärning

kända för denna krönikas läsare.

Han föddes 1734 i Västerås och dog äfven där år
1798 samt är begrafven i Domkyrkan. Ett utdrag af de
minnesteckningar, som finnas öfver honom i tryck, är
här gjordt och innehåller i hufvudsak följande:
Redan från ungdomen visade han prof på ett rikt
kunskapsbegär och utpräglad fallenhet för studier samt en
mindre vanlig musikalisk begåfning.
Ehuru han egentligen
aldrig gått i skola eller aflagt någon examen, hade han
likväl erhållit undervisning i hemmet af lärare, hvilket jämte
själfstudium gjorde honom till hvad han blef.
Han
fick nämligen icke fortsätta studierna, utan måste enligt
fadrens önskan ägna sig åt dennes yrke, handeln.
Men
redan tidigt började han företaga resor, från hvilka han
lämnat värdefulla anteckningar, till hvilka ännu i dag hän¬
visas såsom tillförlitliga.
Sålunda finnes tryckt beskrifning
öfver hans resa i Dalarne 1757 och 6 band öfver hans färd
i Norrland och Lappland.
Han besökte dessutom södra
Sverige och Danmark, Finland och Ryssland, under hvilka
besök han äfven förde dagbok.
Han har äfven författat
»Samling till korta beskrifningar öfver svenska städer», »För¬
teckning på i Sverige och Finland upptagna mineralbrunnar
i manuskript».
Han beskrifver där 300 brunnar. »Historisk
afhandling om musik och instrument» samt till sist en stor
mängd värdefulla genealogiska anteckningar och tabeller,
som ofta äro föremål för forskares studium, vittna slutligen
om hans flit.
Sitt bibliotek, liksom alla efterlämnade papper,
skänkte han till Västerås stifts bibliotek.
En hans biograf
i

Västerås' stifts bibliotek.
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säger om honom, »att då han af sin fader tvingades ägna
sig åt handel, blefvo vetenskaperna från denna tid för honom
blott en angenäm hvila, men idkade han dem dock så, att
få äfven af dem, hvilkas kall de blifvit, på vissa kunskaps¬
delar användt den möda och spridt det ljus som han.»
Det

var

han

som

antagligen

först

för honom

kom

att

till följd af sin svaga hälsa,
besöka Sätra, som sedan blef

ständig sommarvistelseort.

Han är därför
gamla brun¬
nen.
Ingen har helt visst känt stället som han under
ett helt århundrade.
HÜLPHERS var brunnsgäst vid
Sätra hvarje år från 1765 ända till 1797, året före sin
en

liksom införlifvad med Sätra, ett med den

död.
Den

beskrifning öfver brunnen, han lämnat efter sig,
en tiderymd från 1698 till 1750.
Dessutom
finnes af honom ett poem1, benämndt »Underdånigst
Fägne Sång upå Hans Kongl. Maj:ts Vår Allernådigste
Konung Adolph Fredrichs höga Namnsdag den 23 Iunii
1769» i 318 6-radiga strofer, framfördt inför brunns¬
sällskapet vid Sätra, i hvilket han äfven ger en historik
upptager

öfver brunnen.
Och då denna slutar

ungefär samtidigt med att den
under hvilkens period vi hålla oss, lämnade
sitt kall, må HüLPHERS' hyllning utgöra afslutningen på
intendent,
SlDRÉNS

intendentskap.

står tecknadt här i Ceder
bräckligt Folck,
Igenom trägen tienst Ditt ryckte widt sig breder,
Ja, orten häromkring blir städs Din mödas Tolk,
Och fast du högre kall, som högst förtient, bekläder
Du dock med kiärt besök en hwar ibland oss gläder.
Sidrén, ditt värda

namn

För waksamhet och flit at wårda

lag snart i 20 år åsyna wittne warit,
At Du på flera sätt täckts hielpa opp wår Brunn
1

I Västerås stifts bibliotek.
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Mång uslig Lazarus Din huldhet har ärfarit,
Den största hielpsamhet har kommit af din mun
För sådant och än mer iag är Dig högst förbunden
Och fägnas af Ditt wäl som wän til sista Stunden.»
SlDRÉN,

blifvit Professor i praktisk medicin i

som

Uppsala, anhöll nämligen om sitt entledigande från in¬
tendentsbefattningen. Till hans efterträdare hade Biskopinnan kalsenius i

en

skrifvelse1 till Konsistorium »welat

Höglärde Herr
erfaren¬
prof på
skicklighet — — —». Denna skrifvelse är daterad
1768, samma år, som Professor SlDRÉN afgick från och
som
äfven Doktor ZlERVOGEL tillträdde befattningen
såsom Intendent.
Men Konsistoriums protokoll öfver
utnämningen är först af 1772. Inventeringen efter SlDRÉN
hade verkställts 1770.
Man förvånar sig öfver dessa
procedurer vid tillsättandet, då Biskopinnan under sin
lifstid ägde dispositionsrätt öfver Sätra och med denna
och förordna Med. Docktorn,

antaga

SAMUEL Ziervogel, som eger godt låford om
het uti Med. Vetenskapen och öfwer wisadt

rätt utsett
är

då

Doktor ZlERVOGEL till Brunnsmedikus.

Det

egendomligt, att för utnämningen ändock skulle
Med. Fakultetens yttrande och Konsistorii gil¬
och stadfästelse fyra år efteråt.

fordras
lande

10.

Samuel

Ziervogel

1768—1796.
ZlERVOGEL

föddes

d. 8 maj i Stockholm.
Hofapotekaren FEgidius Ziervogel och modren
hette Margaretha Elisabeth Ribe.
Han blef student
1747 i Uppsala, disputerade i medicin och naturalhistoria
1752.
Aren 1757 och 1758 studerade han anatomi i
Fadern

1

i

1730

var

Uppsala Universitets arkiv.
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Stockholm och blef 1759 Anatomie prosektor
Promoverad till Med. Doktor 1760, blef han

i Uppsala.
Intendent
vid Sätra Hälsobrunn 1768.
o.
1775,
E.
Professor
erhöll
han afsked 1793 samt dog 1797 d. 22 maj.
Redan
VOGEL

under

Professor

SlDRÉNS

tid

hade ZlER-

varit biträdande läkare vid Sätra.

Doktor

ZlERVOGEL

började mycket snart vidtaga
förbättringar och nya anordningar vid brunnen; så an¬
tog han den förste Kamreraren1 1770 för brunnsvärden,
ordnade skjutsskyldigheten 1771, hvilket tillgick så, att
aftal uppgjordes med bönderna, boende omkring Sätra
i Kila och Fläckebo socknar, att vid kallelse åtaga sig
de skjutsar, som erfordrades.
Lazarettet restituerades,
m.
fl. nyttiga företag.
I anledning af en anhängiggjord
process med Biskop Kalsenh
arfvingar förekommer
uti Akademiska Konsistoriets protokoll för den 24 aug.
1773 föredragning af ett memorial frän Doktor ZlER¬
VOGEL, hvaruti han dels anhåller om underrättelse,
träffande

be¬

hvilken

åtgärd erfordras af honom såsom In¬
att Uppsala Akademi skall komma
åtnjutande af den testamentariska dispositionen,

tendent vid Sätra för
i

fullt

dels uttalar

en

åstundan att, i och för handhafvande

af

Sätra

egendom, erhålla bevittnade afskrifter af de hand¬
lingar rörande Sätra, som enligt Akademiska Konsisto¬
riets protokoll af den 1 september 1755 blifvit Konsisto¬
rium tillställde af Biskopinnan KalSENIUS.
Såsom svar härpå tillkännagaf Konsistorium, att, då
så väl Biskop KalSENIUS som hans maka med döden
afgått, och enligt bestämmelserna i testamentet Akade¬
mien redan är i besittning af Sätra Brunn med dess
tillhörigheter, kan detta icke tolkas annorlunda, än
att Sätra tillfallit Akademien såsom gåfva, dock att den
först nu efter Biskopinnans död ägde rätt bekomma
1

Denne

icke är kändt.

förste

kamrer

är

den

ende

af dem

alla, byars

namn

9°

kapitalet på 20,000 Daler Kopp.-m:t. Hvad åter anginge
Intendentens framställda begäran, som berörde Sätra
brunns förvaltning, så hade Med. Fakulteten ännu icke
inkommit med det utlåtande i frågan, som Konsistorium
af densamma redan 1755 i september begärt, och ej
heller insändt handlingarna, som anginge Sätraegendomen.
Till Fakulteten skulle nu öfversändas ett utdrag
af protokollet för sagda sammanträde 1755, och så snart
handlingarne till Konsistorium ingått, ville detsamma
behörigen utlåta sig om egendomens förvaltning.
Konsistorium
beslöt
på grund häraf dessutom
anmoda Ombudsmannen att anmäla testamentet i Kongl.
Hofrätten, samt att räntan på det erhållna kapitalet
komme att användas till lön för en Teologisk Profession
vid Universitetet.
Resultatet af processen

mellan Akademien och Kalarfvingar utföll enligt Kungl. Maj:ts dom 1780
så, att Med. Fakulteten skulle utfå de 20,000 Dal. Kopp.-m:t
af de 90,000 Daler, som Biskopinnan insatt i Ränte¬
kammaren, att användas vid Sätra samt att Akademien
och ej arfvingarne skulle hafva bestämmanderätten vid
Sätra i enlighet med testamentet.
Af Konsistorii protokoll för oktober 1780 erfar man,
att Intendenten inlämnat räkningar för flera år, hvarvid
senii

intet

var

att

anmärka, utan uttalade Konsistorium sin

synnerliga förnöjelse med hushållningen och beviljade
honom full decharge.
Härvid kan tilläggas, att så blef
förhållandet

under

zlervogels

hela

Intendentstid.

Samma

protokoll bestämmer, att de böcker, Biskopinnan
skänkt till brunnen, hvaribland funnos teologiska, medi¬
cinska och naturvetenskapliga verk, Karl XII:s bibel,
arbeten af Urban Hjärne och Linné m. m., skulle
sändas till Uppsala för att där försäljas och att medlen
härför skulle lämnas till brunnen.
sistorium

Samma år hade Kon¬

anmodat Med. Fakulteten

att

med biträde af

9i

Brunnsintendenten låta anställa försök med

Hospitals¬
inrättning vid Sätra i enlighet med bestämmelserna i
Kalsenii
rium

testamente

med

samt sedan

en

inkomma till Konsisto¬

utlåtande, hur ett sådant hospital för fram¬

tiden skulle inrättas.
Med. Fakultetens

svar

ingick året därpå och inne¬

höll, att, sedan Intendenten hos Decanus tillkännagifvit,
så

väl

utfallit

hur det anställda försöket med de

förliden

sommar,

som

fattige sjuka

ock beskaffenheten för

öfrigt vid brunnen, så ville Fakulteten uttala sig på
följande sätt:
I.

fordrades

väl, om de meddellösa sjuka vid
fullkomlig sjuk-skötsel, att en uppbygg¬
nad på något lämpligt ställe med 3 ä 4 så stora rum upp¬
fördes, så att 5 ä 6 sängar bekvämligen i hvardera kunde
placeras, och att sängarne förseddes med sina hårmadrasser,
hufvudpölar, liksom ock täcken, äfvensom att nödig betjening
till skötseln utnämndes; men utförandet af en sådan plan
har den viktiga olägenheten med sig, att derigenom an¬
tingen för stor minskning af Kapitalet förorsakas, eller, om
ock intresset i flera år härtill användes, att de fattige ännu
länge nödgas sakna frukten af Testators berömliga afsigter.
Som nu härtill ingen svårighet varit för allmogen, att för
ganska ringa afgift få inkvartera sig i bondstugorna omkring,
och dessutom vanligen inga sängliggande flytta sig till brun¬
nen, så tror Faculteten det vore bäst, att intresset af 20,000
Dalers kapital, som ä 6 procent utgör 1 200 Daler Kopp.-m:t,
helt och hållet användes till de fattiga sjukas öfriga förplägning, utan att för det första hafva afseende på deras
boning. I fall åter några af pensionärerna för dess sjuk¬
doms skull behöfva vara närmare till brunnen, så kan där¬
till den så kallade Fattigstugo-byggnaden nyttjas.
Den
samme
kunde och apteras till Hospital, men som antalet
af fattig Allmoge, som behöfver hjelp vid brunn, är långt
större
än att
alla kunna komma i åtnjutande af den nya
inrättningen, så tyckte Faculteten det vore rådligast, att
låta desse på samma sätt som förut skedt få betjena sig af
denna byggning.
Det tjenligaste blir altså, att för ofvan
nämnde Interesse besörja en fri förtäring och fria medicaI)et

brunnen skola få

en
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för ett visst antal fattige under deras brunnskur och
enligt Testators egen vilja, tilldela den till Hospitals
hjonens vårdande förordnade Studiosus ett nöjaktigt arfvode.
2:0.
Hvad denne Amanuensis erforderliga kvaliteter och
skyldigheter angå, så finner Faculteten nödigt, att han redan
gjort några framsteg i Medicina Practica, att han kan
slå väl åder och känna den allmänna skötseln i Chirurgien.
När någre synnerliga Casus förefalla, bör han öfver dem
hålla en ordentlig journal och den samme till practices
Professorn innan nästa därpå följande höst inlemna.
Han
bör ock stå under Brunnsintendentens inseende, vara förpligtigad att ej allenast gå Hospitals hjonen, utan äfven
den fattigare Allmogen och de öfriga fattige till handa,
samt dessutom att biträda Brunnsintendenten, enär och vid
hvad tillfälle han det fordrar.
Det är nödigt, att han hvart
år i 6 å 7 veckors tid vistas vid brunnen, räknade från
första dagen då brunnen öppnas, och att han i 2 år samma
syssla innehafver.
Faculteten önskar väl, att han än längre tid kunde
få öka sina kunskaper utur denna för hans praktik så läro¬
rika Skola, men fruktar då, at, om ombyte af Amanuensis
sker mera sällan, för få ibland de studerande få profitera
af den samma,
men
hafver Brunnsintendenten något å
deras Conduite att påmina, som kan betaga honom rättig¬
heten till sin innehafvande förmån, då bör sådant hos
menter

att,

Faculteten anmälas.
Hans arfvode torde kunna årligen fixeras till 300 Haler
Kopp.-m:t, hvarmed han kan fullkomligen bärga sig, enligt
följande af Herr Professor Ziervogel medelade Calcul:
6

veckors kost å

24

ß:r

144

Sängkläder å 4 ß:r i veckan
Städning och drickpeningar
Skjuts fram och tillbaka 6 mil å 2 ß.
Till mindre betydliga utgifter ....

ß.
»

.

24

....

15

»

32

»

.

.

.

85

S:a 300

»

Beträffande Amanuensis tillsättande och utnäm¬
tyckte Faculteten den bekvämligast kunna så ske,
att Brunnsintendenten gifver Decanus Facultatis den yppade
ledigheten till känna, hvilken då därom underrättar Med.
Studiosi, att de sökande sig ofördröjligen härtill kunna an3:0

nande
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mäla, hvarefter Faculteten, sedan deras insigt och skicklighet

pröfvad, utväljer en bland dem.
4:0.
När altså 300 ß. till Salarium för Amanuensis
af den årliga inkomsten afgått, bör resten fördelas emellan
Kosthållningen och Apoteket. Proportioneras nu medicamentsräkningen mot antalet af dem, som kunna få fri kost,
så bör den icke kunna öfverstiga 7 2 ß:r för hela Brunns¬
tiden, helst Patienterne äro ditkomna, att egentligen igenom
brunnsdrickning återvinna sin heisa och de till samme ända¬
mål passande läkemedel äro mindre dyra.
ljugotre per¬
soner kunna sedan af resten som
utgör 828 ß:r i 3 veckors
tid erhålla fri spisning, middag och afton; och skulle man
äfven nödgas minska detta antal, ifall Tracteuren mot för¬
modan ej alltid kunde lemna kosten för det med honom
förliden sommar betingade priset ä 12 ß:r personen i veckan.
Här räknas med flit för hvart och ett hjon endast 3 veckors
kost, på det att nummern af Pensionärerna kan uppdrifvas
till 23, emedan sällan någon så uslig inställer sig vid brun¬
nen,
hvilken icke vid ankomsten är med 8 dagars kost
försedd, och de vid brunn ej längre tid än 4 veckor förblifva.
Dessa 23 personer kunna dock ej alla på en gång
antagas.
Det bör dependera af Brunnsintendenten, att af
den Ankommande Allmogen göra ett behörigt val och att
determinera, huru många nya Pensionärer för hvar vecka
är

skola antagas.

Detta

förslag pröfvade konsistorium skäligt att till

alla delar bifalla.
Som

förut

anförts,

Sätra haft förmånen och

kunglig
unnats

är

det

icke kändt, huruvida

lyckan emottaga besök af någon

person mer än Konung Fredrik I, hvilket för¬
de imer gynnade surbrunnarne, t. ex. Medevi.

Enligt G. J. E1IRENSVÄRD1 var det emellertid vid denna
tidpunkt starkt ifrågasatt, att både Gustaf III och hans
drottning skulle fara till Sätra för att begagna dess
vatten,

därtill

Men

sedan

1

Gustaf

Gustaf III:s

rådda af läkarne, för att vinna krafter.

åtskilliga öfverläggningar ägt

rum

mellan

Johan Ehrensvärds Dagboksanteckningar, förda vid

hof, utgifna af D:r E. V. montan.
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konungen och hans lifmedikus, hvarvid äfven något
intrigspel af hofdamerna försiggick bakom kulisserna,
gick resan om intet, och kungen for i stället ensam till
Loka.
Sätra fick nöja sig med besök af andra fram¬
stående och högättade, men icke fullt så höga personer.
Sålunda besöktes Sätra under 1770—90-talen af
flera medlemmar af ätterna1 Bonde, Brahe, Bielke, Sture,

Oxenstjerna, Leijonhufvud, De la Gardie, Horn, Posse,
Hamilton, Wrangel, Schwerin, Taube, Cronstedt, Bennet
m.

fl.
Bland de i vår historia

mera

kända personer, som

återfinnas i Sätra

namnregister på 1770-talet, äro: Riks¬
råden Grefvarne A. Horn, C. Stromberg och M. Her¬
mansson, Generalerna Grefve Ch. E. Lewenhaupt och

friherre F.

C.

kanten

M.

C.

Wrede, den

Wrangel

vidtbereste

Öfverhofpredi-

samt oppositionsmannen och

memoirförfattaren Grefve A.

L. Hamilton.

På

1780-talet återfinna vi tvänne Riksråd, Riks¬
J. G. Oxenstjerna och den store
finansmannen J. Liljencrantz, Generalerna C. G. Sinclair
och V. R. Stackelberg, skalden C. G. Leopold, den rätt¬
rådige och framstående politikern Cl. de Frietzsky samt
den ryktbara vetenskapsmannen Professor D. Melanderhjelm. Under 1790-talet äro antecknade bland andra
marskalken och Skalden

en

af Rikets

rådet
den

Herrar, Grefve P. F. De la Gardie, Riks¬

Grefve S.
store

Bunge och Baron F. V. Ridderstolpe,
Generalen A. Lantingshausen,

konstvännen

Öfversten, sedermera

en

af Rikets

Herrar, Generalen

J. A. Tawast, den för delaktighet i Gustaf III:s
landsflyktige Baron C. F. Ehrensvärd,
samt det från Gustaf III:s hof så kända paret Ofverste
Wright med fru, född Grefvinna Ulla v. Fersen, en af
m.

m.

mord

1

sedermera

Uti

registret,

som

upptager namnen

flertalet hvarken deras förnamn eller titlar

kunnat identifieras.

på dessa kurgäster, äro för
antecknade, hvarför de icke
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de tre gracerna.

Men brunnen hade äfven ett par somrar
på 1780-talet till gäst en på sitt sätt remarkabel person,
nämligen den för sin skönhet och sina galanta äfventyr
omtalade Mademoiselle Hagman, Hertig Fredrik Adolfs
mätress.

Hon skötte sin hälsa vid

Sätra, under det att hennes
Västmanlands regemente, 1 mil
därifrån exercerade soldaterna på Salbohed.
Det förefaller nästan som en saga att tänka sig alla
dessa högättade herrar och damer från Gustaf III:s hof
i sina eleganta rococodräkter och med pudrat hår, ett
lysande sällskap i sanning, vistas uti och bebo dessa
små, oansenliga Sätrabostäder, hvilka icke voro annat
än tarfliga kyffen i jämförelse med de bekvämt inredda
gemak, de voro vana vid.
Visserligen erfar man af en och annan anteckningfrän den tiden, att det uttalades missnöje med bostäderna,
men detta tyckes» icke hafva lagt
hinder i vägen för att
Sätra var mycket besökt och att detta lysande följe åter¬
amant,

chx.

som

kom år efter år.
brunn»

Det

var

den tidens mod att

»resa

till

och tron

på vattnets verkan, som förklarar, hvad
synas som en gåta.
Konsistorium anbefaller 1781, att jordabok öfver
Fängsbacken och Broarne skall anskaffas från Lands¬
kontoret i Västerås.
Dessa gamla gårdar inom Sätra
hank och stör äro föga omnämnda i vår berättelse.
som

numera

De
raden

kan

kunna

säkert räkna sin tillvaro sedan århund¬

tillbaka.

Vid brunnens grundläggande var den
gärden länsmansboställe, Broarne åter
ett litet /8 hemman.
På 1740-talet utarrenderade Biskop
KALSENIUS dessa gårdar till en präst vid namn HVASSER,
som
samtidigt skulle ansvara för predikoämbetet vid
förut

nämnda

brunnen och således alltid
Under

vara

hälften af

till hands i mån af behof.

1700-talet användes Broarne
hufvudsakligen till Brunnsmästarebostad och uti det något
senare
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rymligare Fängsbacken synes hafva inhysts alla möjliga
Här bodde nämligen icke blott Traktören Redloff
med hustru, 3 barn, 1 betjänt och flera pigor,
utan samtidigt äfven en Magister från Uppsala med fru
och tjänstfolk, utom andra personer.
Det är först år
1800, som Fängsbacken blifver boställe för Brunnskamreraren; och som sådant användes det till 1878.1
åbor.

Broarne.

zlfrvogel, upptagen med att bygga och förbättra
Sätra, anhåller nästan årligen om 50 ä 60 st. tim¬

vid

som ända till 1794 är beredvilligt
önskningar och lämna sådant från
Akademiens skogar. Men, då härefter zlervogee stöder
sin begäran på det faktum, att 41 timrade hus utom
alla broar, grindar och staket måste underhållas, är
Konsistorium obevekligt och på Intendentens besvär
öfver afslaget svarar Konsistorium, att det ej har skyl¬
dighet vidkännas några utgifter för Sätra. Frågan skulle

af

mer

villfara

1

Konsistorium,
Intendentens

Brunnskamreraren

inkomster

åtnjöt dessutom i lön sex procent af brunnens
jämte diskretionen af brunnsgästerna.
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underställas Kanslerens ompröfvande.
Några år
längre fram blir Konsistorium medgörligare och ådaga¬
lägger till och med stor generositet mot Sätra.
Ar 1787 erhöll Sätra brunn en donation till ut¬
vidgande af Kalsenianska Hospitalsinrättningen af då¬
varande Ingenjören, sedermera Brukspatron ANDERS

dock

SÄMAN

och

ZlERVOGEL

hans
hade

hustru

året

Carin

förut

Lisa Alm.

Professor

gjort SÄMAN till åbo vid

Fängsbacken.

Fängsbacken, hvarvid han åtog sig »ansvaret för BrunnsTracteuriet» efter företrädaren, som aflidit.

Gåfvobrefvet,
protokoll för den
Då

Människa icke annat kan än ömma dens
jämte fattigdom tryckes af en sjuklig kropp,
och ännu mer som Christen besinnar min dyre pligt, att,
medan jag ännu tid hafwer, göra i min mohn något godt,
finner jag mig föranlåten, att till utvidgande af den Kalse¬
nianska Hospitalsinrättningen vid Sätra Hälso-Brunn gifwa
en
penninge Summa stor Etthundra Tretio Tre Riksdaler
sexton skilling
Specie under följande vilkor:
usla

öde,

jag

intaget i Akademiska Konstistoriets
augusti 1787, har följande lydelse:

23

som

som

Sätra brunns krönika.

7
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i:o.

ädle

och

At

Herr Professorn

och

Brunnsintendenten

Hög¬

Widtberömde Doktor Samuel

Ziervogel, som be¬
rörde summa mot qvitto af mig emottaget, täcktes vid
sin återkomst till Upsala denna lilla och wälmenta gåfva
hos Amplissimum Consistorium Academicum wäderbörligen
anmäla, samt anhålla, at den conformt med de öfriga Kalsenianska Hospitals medlen får i Academiens Räntkammare
insättas och under wäl bemälte Consistorii Höggunstige in¬
seende å säkert ställe emot sex procentum förräntad blifwa.
Den utfallande räntan äger Brunns intendenten
2:0.
årligen utlyfta och disponera till Fyra ifrån Wäsby Län i
Westmanland ankommande fattige Brunnsgästers underhåll
och drick i trenne weckors tid, aldeles i likhet
samlag med de fattige, som af Kalsenianska Hospitals¬
medlen förut underhållas; Börande dock desse fyra fattige
häldst antagas i första Termin, på det de wid instundande
Bergningstiden måtte sedermera genom arbete kunna söka
sig utkomst och födan.
3:0. I händelse jag någon af thesse fattige till thenna
förmons åtnjutande specielt utnämna skulle, densamme då,
utan
motsägelse, antagas måtte, enär Brunns intendenten
därom underrättad blifvit, innan 8 dagar af första Brunns-

med mat
och

Terminen framfarne äro.

Enär från Wäsby Län, som består af följande
4:0.
socknar, nemligen Hvittinge, Torstuna, Österrunda, Hernewi,
Simtuna, Altuna, Frösthult, Björksta, Tortuna, Säwalla och
Engsö, fyra så fattige, at de denna hjelp behöfwa, ej äro
at

tillgå,

så

Westmanland
i

må andra

som

höra till Sahlbergs Län af

och, praeferablement, Kumla och Tärna sock¬

deras ställe

intagas.
Redogörandet för Räntans anwändande sker
gemensamt och utan separation i den räkning Brunnsinten¬
denten öfver förvaltningen af Kalsenianska Brunns-Hospitalet
årligen till Amplissimum Consistorium Academicum inlemna
plägar.
Sätra Brunn den 11 Augusti 1787.
nar

5:0.

A. Sceman.

(L. S.)
Konsistorium frambar i
tacksamhet för

ett

bref till SÄMAN sin

stora

gåfvan och lofvade, att medlen skulle mot
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lämnad säkerhet insättas

i räntekammaren och

där för¬

räntas.

Dessutom

ingick Konsistorium med en underdånig
Höghet Kronprinsen och underrät¬
tade om donationen samt anhöll att få emottaga den¬
samma.
Äfven till Domkapitlet i Västerås afgick från
Konsistoriet en skrifvelse med begäran, att Domkapitlet
ville genom stiftstidningen låta SÄMANS donation komma
till pastorernas i respektive socknar kännedom.
Innan Professor ZlERVOGEL lämnade sin befattning
vid brunnen, utfärdade han en slags förordning vid
brunnsdrickningen, som, hållen i den tidens uttryckssätt,
är ganska betecknande i all sin rättframhet och natur¬
lighet:
skrifvelse till H. K.

Annotata1 vid

Sätra Brunn

den 8

juni 1790 wid All¬
antagande och watten drickande iagttages följande:
1:0.
Maniaci och Epileptici inveterati få ej emottagas,
icke heller må sådane tillåtas dricka vattnet, som haft blodspottning eller synas tydligen äga svagt bröst.
2:0.
Epileptici, så ock sådana som angripits af andra
våldsamma convulsioner och dåningar, tillsägas att dricka
wattnet hemma i sina qwarter samt hårdeligen förbjudas att
wisa sig wid brunnen, i alleerna, på brunnsgården och i
kyrkan.
3:0. All betjening och allmoge skal börja watndrickningen kl. 4 om morgnarne och hafwa den samma slutad
till kl. 5, efter hwilken tid ej någon af them får wisa sig
i brunnshuset.
Den bättre allmogen såsom hederlige och
mogens

wälklädde

begäres,

rusthållare

tillika

och bondemän kunna

dock,

om

det

med Herrskaperna kl. 6 i brunnshuset sig

inställa.
4:0.

Den

wanliga satsen af watnet är för qvinfolk

1

(1,308 lit.) å 3 halfstop (2 liter) och för manfolken från
halfstop (2 liter) till 1 kanna (2,617 liter). Men de af

stop
3

båda könen, som äro

till kroppsställning svage, må ej dricka
högre sats än 1 stop. Drickningen bör ske med half qvarters
glas (0.2 liter), då af dem drickes i:a morgonen så
1

Uppsala Universitets bibliotek.
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som utgöra '/adel
2:dra morgonen drickes 2/3 och

många glas,

af den determinerade satsen,
3:je morgonen fulla satsen,
på hvilken dag eller dagen förut bör i ett glas wattn tagas
och utdrickas s ä 3 vj til (omkring 15 gram) sal anglicum, till hwilken dosis, då den ej förmår verka på star¬
kare och trögare personer, man plägar tillägga (1,35 å
1,25 på 250 gram) rad. jalapp.
När detta ej verkar kan
man
gå til ^ laxans commun. Satrensis, som finnas på
Appotheket i afvägde doser, eller ock 6 ä 8 st. af pill.
Catharth. Ph. Sv. Obs ^ tages om mornarne, pillerna om
qwällarne.
5:0. Som allmänheten är under Brunnscuren mycket
benägen taga aftorande medel, så att de dermed afmatta
sig, upwäcka habituela diarhoeer, ja, ofta sjelfve rödsoten,
altså bör ej tillåtas dem, som hafwa 2 eller 1 öpning dag¬
ligen under brunnscuren, nyttja något salt eller annat afförande medel utom 2 ä 3 gånger, nemligen i början,

mittuti och wid slutet af Curen.
Men

de åter, som klaga öfver en qvotidiana obstrucrådas at dageligen i första glaset uplösa hwarje
morgon 3ij å 3iij (omkring 7.50 gram) Sal. angl. samt att
dricka sin sats något fortare än wanligt, til dess Naturen
kommer i jämn ordning;
Desse kunna äfwen tilsägas
at hålla watnet i blåsan det längsta, som ske kan, ty där¬
igenom retas rectum, at alvus blir soluta.
6:0.
När watnet laxerar för mycket, bör långsammare
och något mindre drickas än som plägar wara wanligit,
äfwen kan då hwar afton gifwas 3
(15 gram) pulv.
Stomachalij utblandat med gr. iij—rad. Rhei.
7:0.
De, som genom kräkning någon gång lämna
watnet, böra ånyo dricka ungefärligen hälften så mycket
som blifwit
opkastat. Fortfara kräkningarne dagligen, efter-

tio,

må

rådes

långsammare
drickningen
tugga en bit torr ingefära så stort som ett pepparkorn.
8:0. Klagar någon at watnet ej vil genom uringången
fortgå, så rådes densamme taga 3 å 4 munnar å rad 3 Yj
(omkring 22 gram) Sal. angl.
Och wil watnet sedermera ej afgå utan blifwer qwar
och stinnar, så må patienten afrådas at ytterligare fortfara
med wattendrickningen.
9:0. Hystericae och swagbröstade böra i warmt watn
sökes
samt

orsakerna

at

köldslå

dertil

och

watnet

och då och då under

at

dricka

IOI

köldslå

de

första

glasen eller ock dricka dem med litet
miölk.
10:0.
De, som hafwa matkar, böra 8 dagar dricka
watnet, innan som någon medicin nyttjas: derefter taga de
pulw. anthelmint. en rund knifsudd 3:ne dagar å rad kl.
11
f. m., kl. 4 och 9 e. m. i litet sött watn.
4:de dagen
om morgonen tages hemma, 1 timma förr än brunnsdrickningen
börjas, omkring 30 gram ängelskt salt eller något laxans
anthelminticum, hwarpå watnet sedermera drickes något lång¬
sammare än
wanligit och då Laxativet börjar verka tillsäges
patienten at wara försedd med en buteil brunnswatn, then
han tager med sig på huset, och under det som laxeringen
påstår, dricker hwarje 5 eller 6 minut et glas, utan afseende på om han dricker dubbelt mera än honom äljest
ålagt är, äfven då ej någre matkar äro, repeteras laxativet
följande morgon, hwar efter dagen derpå börjas med ^
anthelminticus på sätt som sagdt är, samt laxeras den 4:e
morgonen och fortfares 3 å 4 repititioner, om krafterna det
tillåta, med tilsägelse at han noga ser efter om några mat¬
kar och hwad sorte ifrån honom afgår.
upkokad

I

warm

ett

memorial,

ställdt till Konsistorium af 1796,

framhåller Prof. ZlERVOGEL, at han till

följd af sin opålit¬
liga hälsa ser sig nödsakad söka sitt afsked från Inten¬
dentsbefattningen.
Som allmänt omdöme
att

om

ZlERVOGEL måste sägas,

han

på ett mycket förtjänstfullt och initiativrikt sätt
syssla.
ZlERVOGEL erhåller sitt afsked och för första gången

handhaft denna

får Akademiska Konsistoriet
sker dock icke

tillsätta intendent.

Detta

meningsutbyten.
Protokollet, som
frågan, upptager 15 sidor, ur hvilka ett utdrag
härmed göres. Medicinska Faculteten skulle uppsätta
ett förslag till efterträdare, hvilket skulle underställas
Kanslerens pröfning, hvarefter Konsistoriet utfärdar full¬
makten.
Ansökningar inlämnades från Öfverdirektör
AFZELIUS och Prosektorn ÅKERMAN.
utan

behandlar

Vid
annat

sammanträdet

gjorde Professor AcREL bland
practicae Professorn

det uttalandet, att, som Med.
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i Uppsala enligt kalsenius disponerar den lediga in¬
tendenturen, var det alltså han själf, som borde erhålla
den, men som han ej anser sig ha tid, afsäger han sig
med villkor, »att få den, när han vill, då han af sjuk¬
dom

lemnat

professuren», och han anser, att, då Aftjänsteman i Med. Fakulteten, borde
han
ha
första
förslagsrummet. Decanus, Professor
Murray, ansåg åter, att tjänsteårsprincipen i det här
fallet icke borde följas, hällre då de ekonomiska skälen
ligga till grund för utnämningen.
»afzelius var i det hänseendet lyckligare lottad.
zelius

var

åkerman

äldre

åter

behöfde

sköta

sin

hälsa

medelst

en

brunnskur, då han hela vintern vistas i osunda dunster
och handskas
svaga
för

med

ämnen,

ej kunna annat än för¬
Professorerna yttrade sig

som

hans kroppskrafter.»

och

emot.

Afzelius

afzelius

erhåller

således

får 14 röster,
fullmakt

åkerman

på sysslan,

6.

men

Professor acrel har öfverinseendet.

1 1.

Pehr

v.

Afzelius

1796—1825.
Afzelius

föddes

1760 den 14 december i Larfs
prästgård i Västergötland, där hans fader, Magister
Arvid Afzelius, var kontraktsprost.
Hans moder hette
Catarina Brissman. Fadren önskade, att han skulle blifva
präst, och modren hördes ofta säga: »Hvad du blir,
mitt kära barn. men blif aldrig doktor».
Men trots dessa
uppmaningar från föräldrarnes sida blef han doktor, och
en
ryktbar sådan.
Efter att ha genomgått Skara gymnasium blef han
student 1777 i Uppsala, där han samtidigt beredde sig
till den med. och fil. graden, så att han blef Magister
och Med. Kandidat samma år 1782.
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Tre år därefter blef han Med. Doktor.

1784 reste
Rom,
Konung Gustaf III då
vistades, tog del af allt inom sin vetenskap, som han
kunde få, gjorde en stor insamling af örter, insekter,
han

utomlands

snäckor

och

till

där

Sedan han genomrest

Italien, for
dit, mellan Marseille och Lyon,
insjuknade han i koleran och blef i nästan sanslöst till¬
stånd inburen i en bondkoja, där han säkert skulle ha
omkommit, om icke en medlidsam bonde tagit vård om
stenar.

På vägen

han till Paris.

honom

och

fört

honom

till

Lyon. Återställd till hälsan
gjorde han en vetenskaplig
rundresa i Frankrike och uppe¬
höll
han
den

sig någon tid i Paris, där
åhörde föreläsningar af
medicinska vetenskapens

celebriteter.
han

satte

Sedermera fort¬
till

London

och

Edinburg; uti sistnämnda stad
kvarstannade

han

ett

år,

åhörde

föreläsningar samt
tjänstgjorde hela1 tiden som
auskultant vid Kliniska Institutet

i

pehr

v.

Afzelius.

Royal Infirmary.

Återkommen till fäderneslandet

1786 utnämndes han
Adjunkt i Uppsala, 1788 till Kirurg
vid Akademiska Sjukhuset och Assessor.
Utnämnd till Regementsläkare vid Kungl. Svea Lifgardet, åtföljde han regementet till Finland året därpå.
Här sökte han på bästa sätt ordna fältsjukvården, bland
annat
genom att inkalla med. studerande som arméns
underläkare i stället för de utländska barberarelärlingarne.
Han utnämndes till Öfverdirektör vid arméns medicinska
samma

verk.

år till Med.

AFZELIUS

var

en

bland dem, som

kallades till

I04

Gustaf III:s

dödsläger enligt hvad

en

af hans biografer

förmäler.
Professor

blef
för
lät

i

teoretisk

och

praktisk medicin 1801
Inspektor för Vermlands och 1804
Fänlands nation i Uppsala, hvilken sistnämnda nation
prägla en medalj öfver honom i guld af 8:e stor¬
han

leken.

samma

1812

är

utnämndes

han

till

Archiater och förste

Lifmedikus hos

Kronprinsen Carl Johan.
1815 med namnet v. Afzelius. Hans
sonson
slöt ätten.
1818 blef han Kungl. Maj:ts förste
Archiater. Dessutom var han föremål för mycken kunglig
nåd och erhöll många andra utmärkelser och ärebetygelser, såsom medlemskap
af ett stort antal in- och ut¬
ländska lärda samfund, akademiska sällskap m. m. En
af hans biografer yttrar om honom, att, »ehuru Afzelius var en af Sveriges lärdaste läkare, har han som
vetenskaplig författare efterlämnat mindre än man kunnat
vänta af så stora snillegåfvor».
Han beskrifves som en person med allvarsamma
drag, ur hvilka snillet tydligt framblickade, samt ägde
en
ovanlig förmåga att uttrycka sig på en gång klart
och angenämt.
En annan, afzelius mycket nära stå¬
ende läkare synes hafva en något olika uppfattning om
den store mannen.
Han säger nämligen: »P. afzelius
var
reslig och kraftfull. En öfvervägande förstånds¬
Han adlades

människa, kall och beräknande, konservativ verldsman,

hänsynslös och befallande. Han gjorde
han icke lätt kunde
En

varit,
hans
med

klok

och

narr

af allt,

som

genomtränga».
habil

man

måtte han helt visst ha

ty det är väl sällsynt, att en person, äfven med
framstående egenskaper, står på en så intim fot
och är så

uppburen och hedrad, som han var, af
fyra efter hvarandra följande konungar.
Afzelius var gift med Vendela Katarina Sidrén,

i°5
dotter

till

Intendenten

afzelius afled i
Med den

tid,

Sätra, Professor J. sldrén.
Uppsala den 2 december 1843.

som

stundar, inträder Sätra i sin hittills

glänsande period.

mest

vid

Visserligen hade de föregående

intendenterna, allt sedan Uppsala Akademi tog vården
om Sätra,
varit framstående män och läkare samt ned¬

lagt mycket intresse och

för brunnens bästa
med
stora och lysande namn i mer än ett afseende, men
i och med det nya seklet inbröt en ny tid för Sätra,
som
gaf den gamla surbrunnen en helt annan prägel.
Härtill bidrog i främsta rummet den framstående
styresman, som hade fattat rodret i sin hand och som
förstod både att leda brunnens öden mot en ny tids
fordringar och att med sin härskarenatur regera öfver
brunnsgästerna, som blefvo hans undersåtar. Här sam¬
lade han en rik läkareerfarenhet och på denna plats
var
synnerligast under hans senare år hans förnämsta
omsorg

och densamma hade äfven varit besökt af personer

läkareverksamhet
Sätra

till

äfven

de

koncentrerad.

afzelius sökte göra

vetenskaplig anstalt och därför täflade
läkarne och med. studiosi om att här
finna utbildning.
Ty den ekonomiska fördelen kunde
ej vara eftersträfvansvärd, då lönen för fattigläkare¬
sysslan var 16: 32 Rdr Banko.
De manliga bärarne af våra stora namn hade för¬
svunnit som genom ett trollslag vid sekelskiftet, men
till
som

en

en

unga

del

efterträdts

i stället under

besökt

var

Den

af den förnäma världens

damer,

några år uppträdde vid Sätra. Mest

Sätra under Afzelh tid åren 1802 och 1810.

intendenten börjar sin verksamhet med
begära och bekomma 333 x/3 Rdr
banko i förskott, hvilken summa han sedan erhåller flera
år å rad, dessutom 150 timmer och 20 lass gärdsel och
stör till nybyggnader, reparationer och stängsel, hvilket
att

af

nye

Konsistorium

allt han lär hafva väl användt.

i o6

visade

Han

sitt

intresse

sin omvårdnad

och

om

platsen äfven på annat sätt genom de anläggningar
och försköningar, han vidtog.
Den åkervret, som låg
öster om brunnsgården, började nämligen åren 1799
och

1800 att under Brunnskamrer

zetterqvists öfver-

inseende

omskapas till en park.
Här planterades nu flera hundra löfträd af olika
slag, gångar upptogos, gräsplaner anlades och här och
hvar anordnades bersåer och blomsterlister.
Till

minne

häraf

och

till tacksamt erkännande af

AFZELll

förtjänster restes till hans ära af brunnsgästerna
parken en sten med inskrift. Sätra första monument,
som
ej blef det sista!
Anläggningen bär ännu i dag AFZELll namn och
kallas gemenligen »Pehrsparken».
Från denna tid finnes
en
beskrifning öfver lifvet vid Sätra och den verksamhet,
som
ålåg underläkaren därstädes, hämtad ur en Min¬
nesteckning1 öfver Professor Carl ZetterSTRÖM, som
i

åren

1801

vistelseort

1802 af hälsoskäl valt brunnen till sin

och

dessutom

samt

var

medhjälpare åt Ofver-

direktör AFZELIUS.
Berättelsen
vid

Sätra

minen
senare

två

terminer.

Under

den förra

ter¬

bestodo
af

gästerna mest af allmoge, under den
ståndspersoner. Den förra terminens gäster

därför

voro

förtäljer bland annat, att brunn dracks

under

icke

talrikare

än

den

senares.

Efter

14

dagars tid hade zetterström år 1801 inskrifvit icke
mindre än omkring 570 personer.
Inalles belöpte sig
detta år antalet gäster af ståndspersonsklassen till cirka
200
och af allmogen till omkring 600.
z. var också
upptagen från tidigt på morgonen till sent på kvällen
med att mottaga sjuklingar, tålmodigt afhöra deras be¬
rättelser om sina lidanden samt hjälpa med råd och dåd,
1

Kardell:

»Minnen från

Fjällbygden och Fyrisvall».
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öppna fontaneller,

sätta hankar, gifva elektricitet, sätta
blodiglar, behandla bensår o. s. v.
Det ålåg honom äfven att besöka de sjuka i fattig¬
stugan, där 30 fattiga fingo mat 14 dagar, samt att
skrifva fattigutdelningslistor.
Fattigutdelning lämnades

Klockhuset.

nämligen flera gånger till inalles 100 personer med 1
Riksdaler till hvarje person.
Under den senare terminen
åtnjöt underläkaren mera ledighet och hade lättare till¬
fälle att sköta sig själf.
Lefnadssättet vid brunnen
skildras på följande sätt: klockan 726 hvarje morgon
ringde det, man steg då upp och klädde sig för att
begynna drickningen kl. 6. Ringningen kom från klock-
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huset, ett af de äldsta husen i Sätra, där tvänne klockor
från

brunnens

första skede förkunnat tiden och

manat

brunnsgästerna till såväl bönestunderna och gudstjänsten
som till måltiderna, såsom för öfrigt äger rum
den dag
som

är.

Som

såväl

det

gamla blockhuset

som

de malm¬

hvilka ljuda därifrån, böra äga intresse för
hvar, skall här redogöras för klockornas lilla historia,

stämmor,
en

hvilken

framgår af inskriptionen på dem.
klockans inskription lyder:

Den mindre

AF
H.

Zackarias.

Sohn

FÖRÄRADT TIL
KIHLA

BRUNS KYRKIA
17 i o

Den störres:
DENNA SÄTRA BRVNS

KLÄCKA

HAR

EN

BRVNSGIÄST LÅTIT OMGIVTA OCH

TILLÖKA ÅHR
Medan

1742.

brunnsdrickningen pågick, spelade en harpo¬
spelare vid brunnshuset eller i allén marscher, danser,
vismelodier och dylikt.
I nipperstånd var all sköns
grannlåt framlagd till benäget påseende och till afsalu.
Där utbjödos vidare pepparkakor, magmorceller, socker¬
gryn m. m., som fick förtäras till vattnet.
För öfrigt
hade
promenerade man,
små upptåg för sig, kurtiserade
m.
m.
till kl. 8, då man borde ha hunnit dricka sina
från 6 ända till 16 dricksglas.
Då ringde till bön första gången och sällskapet sking¬
rades nu för en stund.
Kl. 729 ringdes till bön för andra
gången. Efter bönens slut kl. 9 företogos promenader
en
corps till häst, i vagnar och schäser, endast sällan
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gick någon till fots. Kl. 11 begaf man sig hem och
klädde om sig till middagen, som intogs kl. 12.
För
öfrigt voro konserter, små utflykter, gungning, bollkast¬
ning öfliga nöjen, men dans förekom icke. Både kalla
och varma bad serverades.
Dagen afslutades stundom
vid 11-tiden på kvällen med en utvandring från Sätrabyn, »grötmarschen»1 kallad. Dock tyckte många, att
det var tråkigt vid Sätra.
Härom vittna ett par bref
från denna tid, det ena från den för sin fägring så
namnkunniga Grefvinnan A. LöWENHJELM f. v. fersen,
en
af de tre gracerna, hvilken vistades några dagar vid
Sätra.
Hon kallar stället »det bedröfliga» och säger
sig där ha tillbragt de 3 ohyggligaste dagarne i sitt
lif.
Detta torde dock till en viss grad hafva haft sin
orsak i det dödsfall, som inträffade detta år vid Sätra,
då den unga fröken j. de Geer insjuknade den 16
och afled
den
17 juli, efter att hafva tillsammans
med Grefvinnan SCHWERIN sjungit i allén »den 14
juli till de lyssnande brunnsgästernas förtjusning».
Det andra brefvet är från Professor BENJAMIN HöIJER
till Landshöfding Hans järta något år senare.
Han
skrifver:
»Det förbannade Brunnspacket kan ta lifvet af en fattig
sjukling. Den värsta är Envoyén — fjäsken N— hedrad
jämte sin kalmuckhustru af en baron W— (den bästa af
högdjuren) med titel Gueux magnifiques och kalmuck-h—11
hedrar han på köpet med namn af Polska märren.
Detta
pack tråkar ihjel mig. De roa sig att här med sin
högfärd stifta brouillerier. Och så angriper mig brunnen.
Jag har ej mer lifsandar qvar än en harkrank —
Den 8 aug. är jag härifrån.»2
1

Det

företeelse

har

daterar

icke

sig.

kunnat

utrönas, från hvilken tid denna kultur-

Vid Medevi började »grötlunken» icke förrän

på 1840-talet.
2

12

Brefvet finnes i

juli 1810.

Uppsala Universitets bibliotek och är från den

I IO

De

trenne

första

åren

af det nya

seklet vistades
Troil vid Sätra och afled äfven
här 1803 d. 27 juli.
Utanför den byggnad (Nybygget),
som han bebodde under vistelsen vid
brunnen, restes året
därpå ett monument af granit såsom gärd1 till hans
minne med en för den tiden typisk inskription, författad

Arkebiskop Uno

v.

af Skalden adlerbeth.

Nybygget.
»Till denna Park

gränsar den Boning
der

Ärke-Biskopen UNO

v.

TROIL

Upphörde Att Skåda Dagen.
Låt

Wandringsman
ej Minnet af Hans Förgängelse
Störa Ditt Sinnes Fred, Ty
Hans sista stund var lugn
Och Hans sista blickar
woro

*

Rest af hans

Hoppets.»

svåger üfverste P. R. Tersmeden på Ramnäs.
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har

Sätra
annat

äfven

vid

något tillfälle användts för

ändamål, än att där »bruka dess vatten»,

trycket

var

som

ut¬

den tiden.

Akademien

ville

nämligen 1804 göra försök med
upplägga Upplandssäden, som var
afsedd att afyttras på Bergslagen.
Det ansågs, att, då
en
af de största forvägarne till Bergslagen gick förbi
Sätra, det vore lämpligt begagna stället som upplags¬
plats, hälst man då" slapp hyra magasin, utan kunde
använda de vintertiden tomma boningshusen härstädes,
hvarvid Brunnskamrern, som bodde på platsen, skulle
ha ansvaret för spannmålen.
Försöket utfördes äfven
och kamrern erhöll för sitt besvär 4 ß. D:r för hvarje
att

vid Sätra brunn

tunna.

Vid

denna

tid

tillfaller Sätra åter

en

donation af

Brukspatron SÄMAN, som för 18 år tillbaka
stora välgörenhet
genom att skänka brunnen
ett kapital.
Denna fond grundar sig äfven på en testamentarisk disposition från makarne SÄMAN af följande innehåll:

samme

visade sin

Undertecknade

ägta makar, intagne af djupaste tack¬
wälgörande Försynen, som så behagat
wälsigna wåra företaganden, att wi kommit till den förmö¬
genhet wi ega, hafwa af inbördes kärlek till hwarannan, så
wähl som en billig omtanke för wåra slägtingar och an¬
hörigas wäl beslutat, som wi i kraft häraf förklara wår friwettige och yttersta wilja wara. — — — — — — —
14:0.
Den författning hwarmed min kära hustru och
jag förut ökat Kalsenianska Testamentsfonden wid Sätra
Hälso-Brunn, stor Etthundra Tretio tre Rdr 16 skilling
Banko, och hwaraf fyra fattige sjuke njutit och njuta fritt
underhåll och sjukwård, tillöka wi härefter af wår efterläm¬
nade Egendom än ytterligare med Åtta hundra sextio sex
Rdr 32 skilling Banko, att efter bägges wår död utgå, på
sätt wi
här nedan förordna, och anwändas på sätt wi an¬
tingen särskildt föreskrifwa eller i annan händelse Herr
Landshöfdingen och Biskopen i orten i samråd med Brunnssamhet

emot

den
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Intendenten

nyttigast pröfwa och genom tillgiörande För¬
fattning efter wår död, till framtida efterrättelse föreskrifwa.
Denna
waru

Testaments

märke

summa,

i

motswarar

hwilken efter

nu warande
160 tunnor spann¬

det närmaste

mål,

skall ewerdeliga med full laga panträtt innestå i wår
egande Bergsmans Tomt under N:o 172 med
tillhörige egor jemte Torpet Kroken, af hwilken hufwudstol,
som
aldrig må utfordras, årliga räntan, efter 5 procent i
det närmaste utgörande åtta Tunnor spannmål, hälften Råg
och Korn, efter wår död wid första Thomae dag, antingen i
persedlar eller efter markegången, kommer som en egen¬
domen åtföljande grundränta att utgå och everdeligen ut¬
göras af samma egendoms innehafware till Kalsenianska
uti Sala stad

Testaments

fonden

och

Fattige Sjukas underhåll wid Sätra,
egendom, hwarken af min kära
hustru eller hennes rättsinnehafvare med andra wilkor aldrig
kan uplåtas eller afstås, än att Åtta Tunnor Spannmål däraf
till samma ändamål årligen skola lefwereras eller på ofwan
utsatta tid med penningar lösas.
till

hwilken

ända

samma

Men skulle Sätra Brunn så alldeles förlora sin

wälgörande

Denna
och

mogen

till

nu

kända

häfwande, att den
samme icke widare af behöfwande eller fattige med förmån
besökas kan och wårt ändamål således därigenom förfelas,
så förordne wi, att denna hufwudränta eller årliga afgift
af Åtta Tunnor Spannmål efter Herr Landshöfdingens och
Biskopens i orten samt Collegii Medici bepröfwande skall
anslås och till lika ändamål anwändas wid någon annan
godkänd hälsobrunn, som antingen nu finnes eller till
mänsklighetens nytt kan uppkomma, häldst inom Westman¬
lands eller Örebro Läner, där detta understöd efter wår afsigt
kan begagnas och den synbart tilltagande nöden för slika
uslingar lindras, den kringstrykande tiggarswärmen förmin¬
skas, arbetsamheten åter med hälsan upplifwas och hyendet
för oförmögenhet och lättja afdragas — — — — — —
werkan

Sjukdomars

wår yttersta

wilja hafwa wi med sundt förnuft
öfwerläggning friwilligt fattat och anordnat

nedanskrifne Herrar och Män

på Westlandaholm den
A. Säman.

(L. S.)

12

att

därom

wittna,

juni 1805.
Cari Lisa Alm

(L. S.)
Vittnesunderskrifter.

som

skedde
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På

grund af testamentet uppstod sedermera äfven
mellan Sämanska arfvingarne och Konsis¬
torium, som dock slutade med snar förlikning.
Mer än ett halft sekel hade förgått, sedan någon
analys af Sätravattnet företagits. En sådan verkställdes
nu
i början på 1800-talet af en med. studerande af
Göteborgs nation, Hugo Herman Böcker, med till¬
hjälp af berzelius och resultatet häraf framlade han
i sin medicine doktorsdisputation1 under P. Aezelii praenu

en

sidium

tvist

1806.

Böcker

uppskattar

Trefaldighetskällans

vattenmängd

V<> kanna (102,31 liter) i minuten eller
(193,723 k.-meter) i dygnet.

till

1175

39

Brudkällans

flöde

är mindre

rikligt, blott

3

tunnor

S/K kanna

(8,942 liter) i minuten. Vattnets värmegrad under Juli och
Augusti månader alltid lika, 6,50 Celsius. Smaken lindrigt
adstringerande, lukten mycket svagt hepatisk; specifika vigten
1,001.
Då vattnet får stå i öppet kärl, blir det efter 24
timmar opaliserande och afsätter efter längre tid ett gulgrått
sediment af »Oxidum ferri».
Af de prof, som anställdes
medelst Tinctura Heliotropii, Fernbokspapper, swafwelsyra
och salpetersyra, kalkvatten, oxalsyra, kaliumoxalat, kaliumkarbonat, ammoniacum karbonat, gallussyra,- kaliumhydrat
och ammoniak, cyankalium, bariumnitrat och klorbarium,
blynitrat och blysocker, silfvernitrat, magnesiumsulfat och
klormagnesium, salmiaklösning samt af åtskilliga noggranna
kvantitativa försök bestämmes häri Trefaldighetskällans be¬
ståndsdelar sålunda, att en kanna (2,6 liter) af vattnet höll:
Af

liter vatten

en

Kolsyra

0,011

Kaliumkarbonat
Kalcium

Järnoxid

.

.

.

.

Klornatrium

.

.

.

.

.

.

.

Extraktivämnen

•

.

.

Natrium

0,0014

gram

0,0593

Ä

Magnesium

0,0072

»

Kalciumsulfat

0,0039

>y

Kiselsyra

0,0058

^

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

liter

0,0029

gram

0,0115

^

0,0161

»

0,0115

*

1

Analysis Aquarum Ssetraensium, p. Gradu Medico, p. p. Hugo
In Audit. Gust. Maj.
Die XXX Apr. MDCCCVI,
Upsalise.
Herman Böcker.

Sätra brunns krönika.

8
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Brudkällan

kiselsyra
järnhalt

—
—

Vid

sig endast genom större halt af
på 20,96 liter — och något ringare
på samma antal liter vatten.

skiljer

0,18 gram mera
0,03 gram

Sätra

hade

man

under hela det

århundrade,

gått, ännu icke till allas belåtenhet fullt nöjaktigt
lyckats ordna de förhållanden, som rörde predikoämbetet
som

vid brunnen.
Med
vid
»att

ett

anledning häraf uppträdde Professor AFZELIUS
i september 1806 och föreslog,

sammanträde

intendenten vid Sätra hädanefter måtte med Kon-

sistorii bifall äga rätt

själf välja Brunnspredikant bland
prestvigde Adjunkter, Docenter eller Magistrar».
Predikanter hade visserligen funnits redan från
Sätras första tid, åtminstone sedan 1712, då Pastorn i
Fläckebo E. nyesman, Skragges svåger, förrättade
tjänsten, men i sitt anförande i Konsistorium i frågan
förmäler afzelius bland annat, »att enligt de under¬
rättelser, som han kunnat förskaffa sig af äldre kring
brunnen boende personer, hade såväl predikningar på
helgdagarne som morgon- och aftonböner icke ordentligt
blifvit förrättade vid Sätra förr än på 1740-talet».
Den
tiden, då Biskop kalsenius var ägare af brunnen, upp¬
drog han predikantsbefattningen åt en egen prästman,
som
bodde på platsen.
Efter honom bestreds sysslan
omväxlande af kyrkoherdarna och komministrarna i
Kila, hvilka delade både tjänstgöringen och det arfvode,
brunnsgästerna härför lämnade.
Detta arfvode var också den enda ersättning, som
brunnspredikanten åtnjöt för sitt besvär.
Orsaken till att prästerskapet i Kila började och
äfven fortsatte innehafva sagda syssla har icke kunnat
utrönas, men antagligen berodde det därpå, att Inten¬
denten, som fann det oundgängligen nödigt, att en
prästman under terminerna ständigt vistades vid brun¬
nen
under sommartiden, för att både offentligen och
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enskildt

betjäna de så talrikt församlade olika slagen
brunnsgäster, först vidtalade prästen i den församling,
som
låg närmast, eller kanske rättare herden i den
socken, inom hvilken brunnen hufvudsakligen var för¬
lagd, hvilken dels bodde nära till dels äfven därför åtnöjdes med det utan tvifvel ringa arvode som erbjöds.
AFZELIUS ansåg, att prästen i Kila icke alltid pas¬
sade för ståndspersonerna i Sätra, utan borde predikanten
hellre utses af Intendenten bland lämpliga och för saken
hugade kandidater vid Akademien. Konsistorium till¬
styrkte framställningen, synnerligast som det borde be¬
traktas som en förmän, att unga präster härigenom
erhöllo en nyttig öfning.
Äfven kancelleren lämnade
af

sitt bifall härtill.

Allt sedan den tiden hafva

predikanterna vid Sätra
hufvudsakligen tagits från Uppsala. Och af det register,
hvaruti alla Sätra predikanter äro upptagna, hvilket åt¬
följer krönikan, kan man inhämta, att många af dessa
unga teologer längre fram i tiden hafva blifvit stora
andliga talare, framstående vetenskapsmän, ja, kyrkans
pelare.
Detta

år 1806

företogs första gången brand¬
försäkring af Sätra åbyggnader.
Bland Öfverstinnan Malla sllfverstolpes efter¬
lämnade

samma

bref1

finnes

det

några, som innehålla en beöfver hennes resa till och vistelse vid Sätra
åren 1809—1810.
Då dessa anteckningar delvis kom¬
plettera de förut anförda utdragen ur bref och dag¬
skrifning

böcker,

som

beröra Sätra och dess förhållanden under

afzelii tid, hafva de intagits här, hvarvid
till

memoarerna

författarinnan
hufvudsakligen själf fått föra ordet:

Den

tionen
1

6 juni 1809, samma dag Carl XIII efter revolu¬
utropades till konung, for fru Silfverstolpe till Sätra.

Malla Montgommery Silfverstolpes

Malla Grandinsson.

memoirer, utgifna af
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Hennes

sällskap bestod af två väninnor, fröknarna Rehausen
ImhofF, den senare en tyska, samt den pålitliga kam¬
marpigan Stina och en ung betjänt, som var en särdeles
beskedlig, ordentlig och hygglig människa.
Det berättas, att han till hvarje middagsmåltid satte
och

en

bukett friska blommor i

damernas servietter och ibland

garnerade deras hvita klädningar med blåklint på ett smak¬
fullt sätt.
Alltid var han tillstädes och aldrig behöfde han
en
påminnelse. Då fru S. och fröken I. första middagen
inträdde i matsalen, funno de där ett sällskap af några och
sjuttio personer, hvaraf de aldrig sett någon enda. Men
bekantskapen blef snart gjord med Sköldebrands2 båda systrar,
som blefvo
deras grannar vid bordet.
Fordom van vid ett
lifligt och gladt sällskapslif hade fru S. de senare åren
genom sorger, sjukdom m. m. blifvit alldeles främmande
för allt dylikt, så att hon nu med svårighet kunde finna sig i
att
från morgon till kväll vara i stort sällskap.
Ibland
föreföll detta henne dock som en erinring af ungdomslifvet,
hvarvid smickrad

fåfänga återvaknade.
brunnsdrickningen gjorde henne godt. —
Hon började lefva upp igen och känna, att hon blott var 27
år gammal och att lifvet ännu kunde ha något att bjuda henne.3
Ofverstinnan S., som gärna idealiserade allting, gjorde nu
Professor Afzelius, som hon redan förut hört mycket om¬
talas, till den åttonde af Greklands vise män och hade djup
beundran och aktning för den utmärkte läkaren.
I brunnskyrkan satt han vanligen midt emot henne,
och då prästen Kiellström4 sade något rätt vackert och
Baden

träffande,

och

var

hon nästan alltid säker

om

att möta

Afzeli

blick.
Till den beskrifning öfver »grötmarschen», som redan
gjorts, kan äfven fogas en mera utförlig skildring af denna
plägsed, som memoarerna ha att omförmäla.
Fru S.
hade äfven förgäfves sökt att få veta första

hon

1

En syster

2

C. E.

3

Den,

kunde

till Amalia v. Helvig.
Sköldebrand, Löjtnant, en god vän till fru S.

som

varit i tillfälle att läsa

memoarerna,

finner nog, att

sig rätt tappert, både vid Sätra och framdeles. Hon
uppnådde nära 80 års ålder.
4
Den förste brunnspredikant, som Akademiska Konsistoriet till¬
satte; han blef sedermera Teol. D:r och Prost i Strengnäs stift.
roa
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anledningen till detta bruk. Hvarje söndagskväll efter brunns¬
gästernas aftonmåltid funno de på brunnsgården allmogen
från närgränsande byar samlad, åtföljd af en spelman med
nyckelharpa. Spelmannen gick först, efter följde bondfolk,
karlar och kvinnor samt hela brunnssällskapet i en slags
procession landsvägen utåt till höger, d. v. s. åt Faluhållet.
Sålunda gingo de till en liten skog omkring en half fjärdingsväg från brunnen, till den s. k. grötbusken, en tät,
sammanväxt granbuske1, som stod ensam på en liten grön
plan i skogen till vänster om landsvägen. Där dansade nu
allmogen polska kring grötbusken och detta sades skola
befordra årsväxten.
Det var gladt och lifligt, föreföll fru S. idylliskt och
påminde henne om en liten operett »Le qui de Chéne»
(ekmisteln), som hon fordom hittat uti ett gammalt biblio¬
teksskåp.
Den 7 juli lämnade Fru S. med sällskap Sätra. Följande
året var hon äfven gäst där, första terminen.
Hon möttes här af sin gamle vän D. V. Lilliehöök2,
som

kommit dit

för

att

dricka brunn.

Det

var

den första

fått erfara i den stora allmänna sorgen öfver
Kronprinsen Carl Augusts död.
Professor Afzelius var
mycket uppbragt öfver Kronprinsens död och yttrade tämligen
tröst, hon

oförtäckt sina misstankar.
Efter

ett par dagars resa till Uppsala återkom Afzelius
såg mycket hemlighetsfull ut, då han omtalade, att
han lånat Löjtnanten Baron Otto Mörner3 sin vagn för resa
till Paris.
Vid Sätra troddes det, att Afzelius också hade
del i resan.
Det kan ju synas egendomligt, att samme Af¬
zelius några år förut vid Konung Gustaf IV Adolfs och
hans gemåls besök i Uppsala4 var den, som vid deras an¬

och

komst hade anordnat ett »Kemiskt konstverk med vulkaner»
och

dagen därpå, berättas det. hade tillfälle att visa så
många prof af sin konst, att man tycker han därför åtmin¬
stone
gjort sig förtjänt af Vasaorden, så framt det rätt nu
skall vara någon ära att bära denna, som i så många af1

2

3

En fordom Sätra-bo

Mörner, hvilken

kronan åt Marskalk
»

berättar, att busken fanns kvar på 1890-talet.

Major David Vilhelm.
som

bekant for till Paris och erbjöd svenska

Bernadotte, och härför äfven sedermera benämndes

Kungamakaren.
4

Ahnfelt, Svenska Hofvets och Aristokratiens lif, IV. del.
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seenden kan kallas

»1'ordre de

les betes».

Mycket
dagligen
det året
afhandlades vid Sätra, var Fru S. ständigt i en
ovanligt exalterad sinnesstämning. Brunnsdrickningen ver¬
kade kanske därför nästan berusande och besynnerligt nog
klagade alla öfver den effekt af hufvudyra och svindel,
upprörd och

som

vattnet

Den

ur

toutes

fattning af de samtalsämnen,

som

medförde.

juni ankom till Sätra underrättelse om Fersens
ansåg det nästan som en rättvis vedergällning,
då misstankarne om kronprinsens död syntes så troliga.
Hela vägen från Skåne till Stockholm, då Carl Augusts lik
ditfördes, bars det frivilligt af bönder i stället för att köras.
Detta drag fann fru S. så rörande.
En söndag, en vacker men särdeles varm sommardag,
predikade Brunnspredikanten Kjellström. Vid slutet af pre¬
dikan talade han om fäderneslandets ställning och förlust.
Upprörd, som Fru S. varit hela tiden, dignade hon nu
ned under ett känsloutbrott, började häftigt gråta och måste
föras ur kyrkan.
Då Afzelius sedan kom hem till henne,
ordinerade han endast något lugnande.
Hon bad honom
om
förlåtelse för den oordning hon tillställt under guds¬
tjänsten och sade honom, att hon kände sig olycklig öfver
att
ej alltid kunna behärska dessa utbrott, samt frågade
honom, om han ansåg, att de genom viljan kunde öfvermord.

vinnas?

20

Man

Han

svarade:

»Icke

alltid, men det vet jag, att
jag en dotter, som varit fallen för dylika spasmodiska
åkommor, så skulle jag i hennes barndom gifvit henne en
duktig risbadstu vid första utbrottet däraf, för att bringa
henne till sans och få henne till att själf motarbeta dem.
Sök därför att undvika sinnesrörelser och motstå begäret
till utbrott, som ofta föranledes af en slags behagsjuka att
väcka uppseende».
Fru S. blef nu hjärtängslig och frågade, om han miss¬
tänkte henne därför.
»Ah, nej», svarade A., »nog vet jag,
att
hon vill vara förnuftig, men hela hennes varelse är så
känslig och retlig, att hon kan blifva tokig, om hon icke
aktar sig.»
Fru S. tog rådet ad notam, hvadan Sätra kuren
alltid hade någon nytta med sig.
Det var mycket och hyggligt folk vid Sätra detta
år, hvilkas hufvudsakliga nöjen bestodo uti kavalkader till
häst, utfärder och musik. Utöfvarne af musik hade till¬
ställningar hemma hos sig, dit de, som hörde till samma
sällskap, voro inbjudna.
hade

ii9

Ända från Sätras grundläggande ha under ingen
period, sedan HüLPIIERS nedskref sina anteckningar, sä
många uppgifter och beskrifningar lämnats öfver brun¬
nen

eller

åtminstone kommit till allmän kännedom, som

då AFZELIUS
En

intendent.

resande, att döma af uttryckssättet i anteck¬

ningarne1
och,

var

som

en

läkare, har lämnat

en

ganska

noggrann

det förefaller, i hufvudsak riktig bild af Sätra

och lifvet där vid denna tid.

Sedan

något redogjort för den Kalsenianska

han

donationen, berättar han, hvad

som

redan är

oss

bekant,

hurusom redan från Sätras första tid

uppförts en mängd
smärre hus, samt huru, genom sedermera influtna medel,
nya byggnader blifvit uppförda för brunnsgästerna, uti
hvilka omkring 100 personer något så när bekvämt
kunde härbergeras.
Dessa bostäder hade endast en
våning samt bestodo af 2, 3 till 5 rum, dels med, dels
utan kök.
Rummen föreföllo honom mycket låga, men
glada och snygga. Hyran för ett rum belöpte sig i
genomsnitt den tiden till 4 ä 5 Rdr, utan möbler. För
soffa, stolar, bord, dragkista och sängkläder betalades
särskildt.
Matsalen, brunnshuset och brunnssalen tyckte
han voro både trånga och vida mindre eleganta än man
kunde ha skäl vänta på detta ställe.
Promenaderna åter föreföllo den resande täcka
inskränkta.

Den

men

anmärkningen förefaller orättvis,
ungefär samma promenader
som
nu
och stället just är kändt för sina vidsträckta
parker och promenadplatser.
Men, tillägger han, dessa såväl som husen och i
allmänhet hela inrättningen ha undergått en betydlig
förbättring under AFZELII tid.
Biljard och kägelspel funnos tillgängliga för all-

då

Sätra

1

brunnar

den

senare

tiden

hade

»Anteckningar under en Resa till Sveriges förnämsta Hälso¬
år 1815» af J. J. Rådberg.
Uppsala Universitets bibliotek.
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som bruket är vid alla hälsokällor. Inga baler
danstillställningar tillätos. Brunnsgästerna gåfvo i
stället hvarandra déjeunéer, goutéer och kaffebjudningar
på e. m.
Brunnsdrickningen började för allmogen kl. 4 och
för ståndspersoner kl. 6, härefter gjordes utflykter till
häst eller med åkdon till kl. 10, då frukosten intogs.
Kl. 12 ringdes till middagsmåltiden, som intogs »på
punkten». Precis kl. 1 steg man upp från bordet,
medelst gifvet tecken från intendenten. Eftermiddagarne
tillbragtes med promenader till fots, kort- samt kägel¬
spel till kl. 5 e. m. Kl. precis 7 intogs »grötmålet»
och kl. 91 fick hvarken någon brunnsgäst eller någon
annan
person vid brunnen vistas utom hus.
Allt måste
då vara tyst och stilla samt portarna lästa.
Vid middagen erhöll man 5 rätter mat och på aftonen
3 ä 4 rätter till ett pris af 1 Rdr 24 skilling Riksgälds.
Frukosten intogs i hemmen.
Maten var utmärkt god.
Brännvinsbordet bestods af gästerna turvis. Den största
ordning och punktlighet rådde vid brunnen. Första
terminen detta år 1815 begagnades brunnen af nära 700
personer allmoge och omkring 120 ståndspersoner, hvaraf 70 åto vid stora bordet.
De fattiga, hvaraf fanns ett stort antal, hade goda
förmåner, ansåg berättaren, dels genom en öm och nog¬
grann skötsel, hvilken bestreds af en fattigläkare, dels
genom att de fattigaste erhöllo fria rum och mat samt
dessutom utdelning af penningar.
Dessa hade sina
bostäder i 2:ne närbelägna byar.
Han nämner äfven
något om sjukdomsfallen, hvarvid han säger: »Man får
här se en mängd af Curiösa caser.
Jag såg nu en 11
års Gosse med en Tinaea Capitis, hvilken hade utbredt
sig öfwer hela kroppen, men i synnerhet angripit händer

mänheten,
eller

1

Berättaren måtte

marschen»

icke

företogs till kl.

någon söndag varit vid Sätra, då »gröt¬

11 e. m.
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och

fötter, samt på ett högst märkvärdigt sätt desorga¬
naglarne; äfven woro tvänne Barn med Hydro-

niserat

cephalus internus, jemte mångfaldige contracta».
Vanligen börjar den första terminen den 6 juni
och den andra den 10 eller ii juli och fortfar 4 veckor.
Badinrättningen är i mindre godt stånd och består
endast af tvänne rum med dusch samt flyttbara kar.
Endast varma och kalla vattenbad gifvas.
Mest brukas

Brudallén.

kalla
och
lör

duschbad, hvilka tagas hvarje eller hvarannan dag
med 12 skilling.
Inrättningen är mycket
liten för ett så stort antal
brunnsgäster samt be¬
betalas

kvämlighet och snygghet försummade.
Badning sker med det från källan kommande vattnet,
hvilket dock har för stor kyla för att i allmänhet så
kallt kunna nyttjas.
Ett badhus för allmogen finns dessutom vid Brud¬
källan, som är belägen vid slutet af stora allén samt af
samma halt som den stora eller
Trefaldighetskällan, och
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i detta badhus badar
kommer

ur

Som
bör

man

allmogen med vattnet, så kallt det

källan.

förut
också

ställande, såvida

nämnt, finnas här ej
enbart
man

Ehuru här finns

vistas

många nöjen och

här för sin hälsas åter¬

ej skall finna tiden allt för lång.

s. k. Brunnskamrerare1
på stat,
besörjer AFZELIUS själf nästan allt, hvad som hörer till
ekonomien, skrifver själf ut räkningar till de afresande
brunnsgästerna, skjutssedlar och badsedlar m. m. samt
en

Gästbyggnaden.
utför

allt

detta

med

en

utmärkt

precision och oför-

trutenhet; dessutom är han med förundransvärd outtrött¬
lighet och tålamod alltid tillgänglig för hvarje brunns¬
gäst,

som

behöfver

hans råd, utan att någonsin göra

minsta afseende

på person.
I sin stora beundran för Professor AFZELIUS fortfar

berättaren, hvarvid
1

det

förefaller,

som om

han öfver-

I sin förtjusning för intendenten synes det som
berättaren
gjorde kamreraren något orätt, ty, om man far döma af räkenskaps¬
böckerna från denna tid och konsistorieprotokollen, hade kamreraren
ganska mycket att göra, utom att allt arbete var lagdt på honom mellan

brunnsterminerna.
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drifver

något, då han säger, att inga regler eller påbud
uppsatta för brunnsgästerna, att inga böter exi¬
sterade, ingen fiskal och ingen brunnsrätt. Och detta
oaktadt kan icke vid någon brunn finnas mera ordning,
större lydnad och disciplin.
Om någon oordentlighet
inträffar, afvisas den skyldige från brunnen; något annat
straff finnes ej uti Brunnsjurisdiktionen.
funnos

Om

förhållandet

var,

som

han framställer saken,

sig den frågan: hvarför fanns »fängelset» då
som ända in på 1850-talet faktiskt fanns kvar vid
Sätra i »Gästbyggnaden», om det icke skulle ha an¬
vänts?
Och åter, om dit insattes personer för begångna
förseelser, måste de väl ha dömts förut, samt äfven
ordningsregler funnits.
Härefter öfvergår den resande till beskrifning af
vattnet och dess verkningar.
»Vattnet», säger han, »har
såsom starkt järnhaltigt af erfarenheten befunnits nyttigt
mot fel i digestionsorganen
och sjukdomar beroende
på allmän svaghet. Vid drickningen börjas vanligen
med 2:ne glas — I/2-kvarters glas — och ökas hvarje dag
till 8, högst 12 glas.»
Som man märker, öfverensstämma icke
dessa uppgifter med livad Professor zetterström uppger från 1802.
Men det är ju tänkbart, att
Archiater Afzelius efter 13 års förlopp kunnat ändra åsikt
beträffande vattendrickningen, liksom hans och Professor
zlervogels uppfattning om laxermedel voro motsatta.
Vår resande fortsätter och gör reda för sina intryck.
»Det betraktas», fortfar han, »som ett godt tecken om
lifvet blir hårdt af vattnet, utan att medföra några andra
olägenheter. Laxermedel gifves ej utan högsta nödfall
och aldrig, som vanligtvis plägar vara fallet, till hvarje
brunnsgäst i början af kuren. Det är i synnerhet på
allmogen, emedan den äger mindre fördärfvad natur, som
detta vatten visar en uppenbar verkan.
En stor mängd
kvarlämnade kryckor äro därför ojäfaktiga bevis».
gör
till,

man
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Sätra

brunns

belägenhet är ej gynnsam. På ena
omgifven af berg, beväxta med litet barr¬
skog, och på den andra af en lågländt och sumpig ängs¬
mark.
Stället blir härigenom kallt och fuktigt.
Perso¬
sidan är den

nalen vid brunnen bestod den tiden af brunnsintendenten,

fattigläkaren, kamreraren och prästen; därtill kommo
(vatteniskänkaren) och rumormästaren.
Dessutom funnos några baderskor, en sjuksköterska,
några städerskor och tvätterskor samt brandvakten.
Afgiften till läkare, präst, rumormästare, till brunnen
och de fattige var frivillig.
Han afslutar sin beskrifning
med att omtala, att man med god hushållning ansåg,
att en brunnssejour kunde göras för 50 Rdr Banko för
en
person.
Utom den entusiast, för hvilkens intryck
från Sätra nu redogjorts, fanns det många andra, som
hyste samma beundran för den store Archiatern, bland
brunnsmästaren

hvilka

äfven

var

dåvarande

docenten, sedermera Pro¬
från 1825 ut¬

fessor A. TÖRNEROS, som i tvänne bref1
talar

sin stora

förtjusning öfver Sätra och lifvet där.
från och med 1816, som ordentliga
räkenskapsböcker, innehållande redovisning för de trenne
kassorna, brunnskassan, hospitals- och fattigkassorna,
finnas upplagda.
De anteckningar, som före denna tid
äro upptagna i
namnjournalerna för brunnsgäster, gälla
endast deras frivilliga bidrag till brunnen och de fattiga
samt hvad de erlade i bostadshyror.
Det

Vid

får

man

är

en
en

först

öfverblick åter af kassornas debet och kredit
inblick i Brunnens ekonomi under hela 1800-

talet, liksom äfven delvis kännedom

om

Sätras så små¬

ningom skedda utveckling. För att alltså ytterligare
belysa den tid, som nu afhandlas, aftryckas här nedan
de inkomster och ungefärliga utgifter, som äro upptagna
exempelvis i Brunnskassan för år 1820.
1

De

intagna i

tvenne

brefven, till K. A. Nicander och P. Afzelius, äro

Adolf Törneros:

»Ur Bref och Dagboksanteckningar».
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Debet:
Banco.
Rdr

skilling.

Kdr skilling.

r.

Kamrer

Jsederholms Fordran
Maj 23. lyftat i Räntekammaren

r.

317

11

1115

40

H02

20

251

28

1

2787

3

6

r

Ränta för Brunnen hos K. Aka¬

demien innestående

Capital från
juni 1819 till samma

den

15
års slut

Juli

Matts Andersson i Mur¬
torpet inbetalt för Fattigbaden
Jan. 2. lyftat i Räntekammaren
Cassans där instående Capital
% års Ränta af Fattig Cassans
Capital

32

24

16

32

10.

Här

1000

66

32

upptagas de medel, som influtit

under årets Brunns

Terminer:

Hushyror
Hyra för möbler och sängkläder
Afgift till Brunnen
Inskrifnings Penningar af All¬
mogen
Inkomst af Baden

Hyra för Rum af Resande
»

»

___

Handelsstånd

36
106 28
535
114

20

22

15

303

44

3

8

j6

13

4

Balans till år 1821
S:a

4

Credit:
Balans från år

1819
Rdr

Mars

20.

Kamrer

sk.

Kdr

skilltfig.

r.

304

11

5

304

11

5

r.

Jaederholm er¬
på Sala til

hållit med posten

Redovisning
April 3. D:o erhållit med I):o på
I):o til I):o

Maj
»

15. I):o erhållit
I):o til D:o
31.
ä 16

52

133
200

med D:o på
100

alnar lärft til lakan

p.

Transport

17

16

450

16
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Transport
Juli 23. Landtmäter Ungroth för
mätning vid Brunnen och en
förnyad Charta
-

Aug.

_

Bad-Folkets arfvode

9.

Badmästaren

för ved til Baden

Städning af Kyrkan och Afträdens Rengöring
Kamrer Jaederholm til Redovis¬
ning
»
betalt för Svenska Tidningarne
under Brunns Terminerna

Sept.
i

22.

kläder

för

.

_

5

475

16

274

6

24

5

212

39

i 2

73
28

40

9
100

8

2

55

6

2

32
16

til

_

»

..

.

—

___

___

som

2

11

304

Herr P. A. Sprinchorn

Stockholm

Brunns-Betjeningen
Maj 24. Skräddar Söderströms
Räkning
»
29. Handelsman Halenii D:o
Gyllenmakar Stolpes D:o
Juni 5. Hattmakar Adlöfs D:o
»
17.
Skräddar Grandins I):o
Aug. 9. Handelsman Amilons D:o
Sept. 18. Skomakar Stenqvists I):o
Nov. i. %-årets Brandförsäkringsafgift
Kamrer Jaederholm til
Redo¬
visning
Dec. 9. 2:ne st. Fyrfat å 1,16
An. påföres Kamrer Jaederholm
uppburna
Aflemnat % års Ränta til Fat¬
tighuset för des Capital
Brunnskassans andel i
köpe¬
skillingen för Melby-Säteri
Vidare kostnad för Tidningarne
Intimations
Penningar, Post¬
porto och skrifmaterialier
Skjuts till och ifrån Brunnen
Kamrer Jaederholms
Fordran
»

16

45°

i nästa års Debet upptages

3
2

32

4

32

6

24

2

45—4

i

16

61

28

6

100
2

32
21

24

66

4

32

1000

1066

32

46

i

10

16

13

1

1

1

1

2

1

1

1

S:a

-1"

5

14

OC

2

2787

8
3
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Först

med

år

1820

utgår obligatorisk afgift till
brunnsgästerna.
Fattigläkaren, den s. k. Amanuensis Kalsenianus,

brunnen

från

både fri

hade

1822,

mat

och

resa

från och till brunnen från

hvilket tillkommer äfven Apotekaren från 1830
förtäring.

Brunnskamrern hade fri
Predikantens

»spisning» betalades åter genom in¬
brunnsgästerna, men hans resor ersattes
Brunnsbetjäningen hade fri beklädnad och

samlade medel af
af brunnen.

åtminstone Rumormästaren bar särskild uniform.
Sätra

utvidgade äfven sitt jordområde vid denna
af ofvanstående räkenskaper, då det del¬
tog i köpet af Melby berustade Säteri i Tillinge socken
tid,

med

som

en

synes

summa

af

1000

Rdr

Banko, för medel från

Kalsenianska och Sämanska fonderna.
kvitterades

Dessa medel ut¬

frän Räntekammaren den 1 januari 1820
förbehåll, att kammaren från och med sagda dag
ikläder sig ansvaret för en motsvarig andel af köpe¬
skillingen för Melby.
Sålunda fortgå räkenskaperna tämligen lika allt
framgent ända till på 1850-talet, med de förändringar,
som
af tidsförhållanden och andra omständigheter kunde
framkallas. Då t. ex. den första vursten inköptes 1825, gaf
den året därpå och framdeles en inkomst, liksom kägel¬
banan o. a. genom de afgifter, som härför erlades. Ar
1819 inrättades ett lånbibliotek vid Sätra af Konstförvanten C. Nyberg från Stockholm.
Allmogebaden voro
utarrenderade under denna period och inbringade, som
räkenskaperna utvisa, helt obetydligt, men började dock
gifva större inkomst på 1830-talet, sedan brunnen själf
öfvertagit dessa bad 1836.
Skultuna bruk, som hos Akademien anhållit få hämta
sand på åsen, erhöll denna rättighet mot att tegel leve¬
rerades i stället, hvaraf Sätra skulle tillhandahållas 400
med
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årligen,

brunnen skulle betala till Akademien mot

som

gängse pris.
Man hade

nämligen för afsikt bygga om badhuset,
fråga varit före allt sedan 1797, då ett badhus upp¬
fördes af gammalt, dåligt virke, men ännu icke blifvit löst.
Aren 1823 och 1824 erhöll Sätra brunn sin tredje
donation.
Något donationsbref finnes icke uti Universi¬
tetets arkiv förvaradt öfver densamma och synes knappast
ha blifvit utfärdadt.
Af Konsistorii protokoll erfar man
endast, »att den 16 Juli 1823 och den 16 Juni 1824 af
hvilken

intendenten vid Sätra

anmälts,

brunn, Archiatern P. v. AfzeliuS

blifvit af Brukspatron ANDERS
på Adön gjord till Sätra Brunns Fattigkassa,
hvardera gången å 1000 Rdr Banko», utan att några
närmare bestämmelser för användningen synas af donator
donation

att

Hebbe

ha meddelats.

afzelius,

önskade

som

för sin hälsas skötande

åtnjuta ledighet under sommaren 1824 från intendentskåpet, föreslår till vikarie Professor romansson, hvilket
bifölls af Konsistorium.
Men redan året därpå förvand¬
lades vikariatet till ordinarie befattning för romansson.
I 27 år hade Archiater v. afzelius fört Sätras runor
med den äran, och enligt samstämmiga uttalanden från
den tiden fanns icke mer än en mening om den skick¬
lighet och kraft samt det sällsporda nit, hvarmed han
lyckats göra Sätra till en för dåvarande förhållanden
modern och ansedd brunnsort.

I 2.

Henrik Vilhelm Romansson
1825—1852.

Han föddes

land.

Fadren

1776 i Pumala socken i Savolax i Fin¬
Romansson var kapellan; hans

Henrik

moder hette Maria Helena Mechelin.
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Efter

slutade

studier

vid

Borgå gymnasium reste
till Uppsala Universitet och erhöll Med. D:rsgraden 1804. Han blef Anatomie prosektor 1805 och
1807 ledamot af Sundhetskollegium. 1813 erhöll han
professors namn, heder och värdighet samt blef Inten¬
dent vid Sätra brunn 1825.
Ar 1830 blef han Anato¬
mie och Chirurgie Professor i Uppsala samt Rektor vid
Universitetet 1833 oc^ erhöll afsked som professor 1844.
Romansson afled i Uppsala den 15 maj 1853.
De biografiska anteck¬
ningarna om honom äro myc¬
ket knapphändiga.
han

1797

Det

i visst

torde

afse-

ende icke ha varit, lätt för

en

intendent att efterträda en
sä framstående man och rykt¬
ny

bar läkare
men

då

på

som

afzelius var,

samma

brunnen

var

gång borde,
i högt rop,

mycket besökt samt dess eko¬
nomi och förvaltning i godt
skick, uppdraget å andra si¬
dan ej varit allt för betun¬
gande. Sätra lefde också på
Afzelii rykte i många år.
Med det inskränkta material, som i närvarande tid
finnes tillgängligt för att bedöma den epok, som nu in¬
träder, förefaller det, som om Sätra velat hvila på sina
lagrar och endast lefva på det rykte, som AFZELIUS
förvärfvade brunnen, ty näppeligen under någon tide¬
rymd är så tyst och om någon så litet ordadt som om
den Romanssonska.

var

Brunnsgästernas antal förminskades dock ej. Sätra
ungefär lika besökt som under

under hela denna tid

Afzelii

senare

tid.

Sätra brunns krönika.

Den

enda

skillnaden

i frekvens
q

13°

att med

var,
att

1830-talet började det kvinnliga elementet
jämförelse med det manliga, för att på 1840-

ökas i

talet och allt sedermera blifva det härskande.
Under kolerafarsoten

1831 anhöll Konungens Befall-

ningshafvande i Västerås att få begagna fattighuset vid
Sätra till kolerasjukhus, hvilken begäran afslogs af Med.
Fakulteten såsom varande i strid med donators afsikter.
I dess ställe inrättades i det
ett

nor»

rökrum

s.

k.

»fattighuset för kvin¬

under koleratiden för brunnens egen

räkning. Denna framställning har omnämnts här som ett
på den naiveté som kunde förekomma hos länets
höga vederbörande- för omkring 80 år sedan.
Under är 1836 skedde inventering af brunnens in¬
ventarier jämte hussyn vid Sätra med anledning af att
Brunnskamrer C. F. J/EDERIIOLM afgick som kamrer
och efterträddes af Kronofogden G. BORGMAN.1
Han
blef således den fjärde kända kamreraren, sedan befatt¬
ningen inrättades. Efter honom kom 1841 en Bruks¬
bokhållare N. H. WESTRÖM, som skötte sysslan ända
till år 1860, då han dog.
Det var ej sä ringa bidrag, som den tiden utgingo
från brunnsgästerna, hufvudsakligen från den burgna
klassen, till olika ändamål under brunnssäsongen, ett
förhållande, som tyckes alltid förekommit vid Sätra
bevis

och

ännu

råder.

Sålunda erhöll brunnen

1846

genom

insamling bland förmögnare brunnsgäster sitt första piano
jämte musikalier, hvilket kostade 100 Rdr — förut hade
endast funnits ett gammalt klaver från 1829.
Utom
den afgift till de fattiga, som påfördes hvar och en af
de bemedlade brunnsgästerna, insamlades hvarje år dels
i matsalen under måltiderna, dels på listor medel till
dem,hvartill äfven kom kollekter, fattigbössemedel, afgifter
1

Kila

Gustaf Borgman har

socken»,

Sätra brunn.

Strängnäs

utgifvit: »Försök till Beskrifning öfver
1828, däri äfven ingår en redogörelse för

i3i
för

tidningsläsning m. m.
Inkomsterna af biljarden,
kägelbanan, elektricitetsbehandlingen och gymnastiken
gingo äfven till de fattiga. Den sistnämnda synes icke
hafva lämnat mycket.
I jämförelse med nuvarande för¬
hållande är skillnaden stor. Första gången, gymnastiken1
nämnes i räkenskaperna, inbringade den 2 Rdr.
Redan
1813 hade Sämanska arfvingarna velat, i
stället för att utgöra räntan å donationsmedlen, utgående
med 8 tunnor spannmål, erlägga en mindre summa på
en
gång. Kapitalet, 866 Rdr 32 skilling Banko, blef
med anledning häraf genom Domkapitlets i Västerås
försorg intecknadt i den s. k. Bergmanska tomten i Sala
i torpet Kroken, numera Katrinelund benämndt.
samt
Detta kapital anhöllo arfvingarna 1844 få lösa samt upp¬
säga inteckningen, hvilket af Akademiska Konsistoriet
först 1848 på Professor ROMANSSONS förslag blef beviljadt,
sedan handlingarne, som berörde saken, förut passerat
alla möjliga myndigheter.
Representanterna för de
Sämanska arfvingarne erhöllo således medgifvande att,
efter inbetalning till Sätra Brunns kassa af 1000 Rdr,
jämte då upplupen ränta, låta döda den till Sätra brunns
säkerhet i ofvannämnda fastighet beviljade inteckningen.
Från Kammarrätten hade 1849 till Konsistorium
gjorts anmärkning öfver att rusttjänstbevillning icke
erlagts för x/s mantal Sätra Broarne för 10 år, med
2
Rdr och 36 skilling Banko per år.
Konsistorium
erkände riktigheten af anmärkningen och insände inten¬
dentens förklaring till K. Kammarrätten jämte medlen,
hvaraf hufvudparten dock sedermera återställdes.
Vid
1

förd

Den

där

gafs den tiden i en laduliknande byggnad, som
»Björnbo» nu är beläget; man hade då för tiden

var upp¬

en annan

uppfattning af detta kurmedel än nu är fallet, i det att gymnastiklokalen
var inredd med bommar och
åtskilliga andra redskap och till och med
rymde en trähäst. Elektricitet meddelades äfven först i samma lada,
men sedermera i ett litet hus, som då fanns,
där »Hyddan» nu står.
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Stora Konsistoriets sammanträde den 5

juni 1849 beslöts
skulle hållas vid Sätra brunn. Pro¬
fessor HvASSER påpekade därvid den försumlighet, som
Med. Fakulteten låtit komma sig till last, genom att på
lång tid icke hafva utöfvat kontroll öfver brunnen.
Han ansåg, att förslag till förbättringar borde upp¬
rättas och utföras, sedan en yngre intendent blifvit
tillsatt.
Penningar kunde härtill möjligen erhållas genom
subskription i landsorten omkring Sätra. Synen hölls
och utföll så, att reparationskostnaderna beräknades till
1,378 Rdr 29 skilling 8 runstycken, men ålades Rumormästaren att själf bekosta reparation af sin bostad. Men
sedan Inspectores Aerarii genom nu föredraget utdrag
meddelat, att brunnens besparingsfonds behållning vid
1842 års slut utgjorde endast 1,116 Rdr 34 skil. och
6 runst. och i räntebärande kapital 1,277 Rdr 34 s^och 4 runst. banko, ansåg Konsistorium, att, då tillgån¬
garne icke medgåfvo en nybyggnad af badhuset pä
ändamålsenligt sätt medelst hytter, såsom föreslagits af
intendenten, man för närvarande finge nöja sig med de
nödtorftiga reparationer, som framhållits genom syne¬
bland annat, att syn

nämndens beslut.1
Professor ROMANSSON
tionerna

talet
att

ansåg, att de smärre

repara¬

kunde utföras utan att det räntebärande

kapi¬

behöfde

röras, i händelse honom medgafs rätt
i förskott få lyfta erforderliga medel, hvilket bevil¬

jades.
Till

Konsistorii sammanträde den

januari 1852
afsägelse af intendentskapet vid Sätra. Som förut framhållits, har brist
på tillgängligt material vållat, att från den långa tid¬
rymd af 28 år, som ROMANSSONS styrelse vid Sätra
räckte, några mera intresseväckande upplysningar af
21

hade inkommit Professor ROMANSSONS

kulturhistoriskt innehåll icke kunnat lämnas.
1

Konsistorii

protokoll af den Tg 1849 och den % 1850.
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ROMANSSON

Professor

gammal hedersman
skicklig läkare för sin tid, som tog
sitt kall vid Sätra med lugn och ro och behandlade
brunnsgästerna med ett visst godmodigt gemyt.
Det finnes ännu lefvande gamla personer vid Sätra,
som
minnas den åldrige professorn och kunna berätta,
hur han hvarje dag på en gammal svart bondhäst, hyrd
för tillfället, red omkring och inspekterade.
Han var
vid sin afgång den till lefnadsåren äldste af alla Sätraintendenterna, på samma gång som han under en så
lång period som 28 år, lika länge som zlervogel,
innehaft befattningen vid brunnen.
Vid sin afgång hade
han uppnått 75 år.
De röster inom Uppsala Konsistorium, hvilka höjts
för, att en yngre, mera energisk person borde utses att
bekläda platsen, hade således fog för sig.
Men innan detta skedde, uppstod i och för valet
af efterträdare en rätt het strid mellan de myndigheter,
hvilka hade afgörandet om hand.
Striden rörde sig hufvudsakligen om tolkningen af
vissa bestämmelser i Biskop Kalsenii testamentariska
dispositioner, hvilka ett helt århundrade varit tvistefröet,
då fråga uppstått om tillsättande af intendent vid Sätra.
Början gjordes med att Med. Fakulteten hos
och

helt

visst

Akademiska

var

en

en

Konsistoriet

till

intendent efter Professor

Romansson

föreslog Professor I. Hvasser, såsom inpracticse professuren vid Universitetet,
därigenom vore den, som det egentligen till¬

hafvare af Med.

hvilken
komme

hafva inseendet öfver brunnen och

att

till förklarat

som

där¬

sig villig åtaga sig platsen.
Konsistorium1, vid granskning af de
handlingar, som rörde Sätra, icke fann något stöd för
den af Med. Fakulteten antagna förutsättningen, att
Med. practicae professorn utöfver det honom i allmänMen,

1

som

Protokoll af den

2I,4 1852.
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het tillerkända öfverinseendet öfver brunnen skulle

vara

själfskrifven intendent därstädes, så beslöt Konsistorium
återförvisa
att den

ärendet till Med. Fakulteten med

ville, i den

anmodan,

Kancellerens Bref af den 19
Januari 1796 föreskrifna ordning, upprätta och till Kon¬
sistorium inkomma med förslag till intendent.
Denna Konsistorii inlaga besvarade Med. Fakulteten
genom att insända förslag på samma person som förut,
grundadt på samma skäl, hvartill kom, att Professorerna
Glas och Sundevall, som de ende kompetenta utom
Professor HvaSSER till platsen, afsagt sig sysslan.
I anledning häraf föreslog Konsistorium förnyad
granskning af handlingarne, som berörde saken, hvarvid
Professor Lindblad mycket utförligt yttrade sig. Och
då

hans

genom

anförande,

af intresse

både sakrikt och bevisande

i flera afseenden,

var

därigenom skapade den
uppfattning hos Konsistorium, som för framtiden blef
den bestämmande i denna segslitna fråga, återgifves det
här utförligt:
samt

Ej mindre Med. Faculteten än Professor Hvasser vid¬
håller sin förut yttrade mening, att Med. pract. professorn
var
framför alla andra berättigad få emottaga intendents¬
befattningen vid Sätra, då den är ledig och han det önskade,
och

Professor

Hvasser

förklarat, att han

har tillika i sin

ingifna ansökning

sin »skyldighet» att söka
nämnde befattning, hvilken han väl visste, att flera af hans
ansett

det

vara

företrädare

undandragit sig, hvilket exempel han dock ansåg
sig så mycket mindre böra följa, som det åligger Professor
i medicinens praktiska discipliner att begagna alla de an¬
stalter,

som

inom Akademin funnos till Cliniska studier och

undervisning. Att Prof. Hv. härvid icke afser sina egna
personliga fördelar, därpå lärer icke någon tvifla och Consistorium Academicum måste högakta, att han ännu vid sin
höga ålder samvetsgrant vill uppfylla alla sina åligganden,
äfven om Consistorium icke kunde gilla, hvad Professorn
yttrat om sina företrädare, de där enligt hans förmenande
skola undandragit sig hvad dem ålegat.
Genom den behandling ärendet sista gången fått i
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som
i Consistorii återförvisnings beslut
ogillande endast af formen på Facultetens åtgärd,
synes frågan numera vara den, om Faculteten och Consistorium böra ställa sig till efterrättelse Cancelers Brefvet af
den 19 januari 1796, hvilket Consistorium i sitt förra beslut
åberopat, eller om mera afseende bör fästas på Med. pract.
Professor Acrels förmenande, att ingen annan än han varit
berättigad, att efter Professor Ziervogel öfvertaga Int.-skåpet
vid Sätra och hans i sammanhang därmed gjorda af Consistorio den 13 Februari 1796 under Professor Acrels ord¬
förandeskap godkände förbehåll, att utan hinder af dens
förordnande, som då tillsattes, framdeles då han af ålder
eller sjuklighet nödgades lemna sin innehafvande Profession
i den prakt, med., få öfvertaga Intend.-befattningen vid
Sätra, liksom Med. Prof. Rosenblad i Lund efter erhållit
afsked från sin Profession, då ännu skötte Brunns-Intend:sbefattningen vid Ramlösa.
För min del tvekar jag icke att förklara det Consistorium
är pliktigt att rätta sig efter nyssnämnda Cancelers Bref,
som föreskrifver
upprättande af förslag, och med detsamma
uteslutes all förment sjelfskrifvenhet till Intend.-befattningen,
men alls icke efter det omförmälta, mot samma Canc. Bref
temligen uppenbart stridande förbehållet, hvilket H. K. H.
Canceleren icke godkänt.
Ännu mindre kan Consistorium
rätta sig efter den af Med. Faculteten åberopade handling1,
angående tillsättande af Brunns Intend. vid Sätra, hvilken
handling icke kunnat igenfinnas, eller ens till datum uppges
och som säkerligen aldrig funnits, enär det icke lär kunna
antagas, att H. K. H. Canceleren skulle hafva utfärdat nyss¬
nämnde föreskrift om tillsättande af i fråga varande befatt¬
ning, i fall Med. Professor därtill varit själfskrifveti enligt
Testators eget förordnande.
I denna min mening styrkes
jag ytterligare deraf, att i det af Prof. Berch före hans död
1774
författade särdeles fullständiga Register öfver de i
Consistorii Arkiv förvarade Handlingar och Protokoll icke
finnas minsta spår af att en sådan särskild handling någon¬
sin funnits i samma arkiv.
Och för öfrigt synes Prof. Acrels
ofvan omförmälda förbehåll bäst bevisa, att det icke funnits

Med.

Faculteten,

funnit ett

1

lofvade

vägen.

Professor

Lindblad

menar

tillägget till Testamentet,

här det af

om

hvilket

Biskop Kalsenius utej vet hvart det tagit

man
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heller blifvit företedt någon handling, som föreskrifvit,
Med. pract. Prof. skulle vara själfskrifven Intendent, enär
i sådant fall denna befattning väl utan förslag tillkommit
Prof. Acrel så länge han var tjänstgörande Prof. i pract.
Med., men icke då han var afskedad och en annan inne¬
hade läroanstalten i nämnda vetenskap.
Af den enkla or¬
sak, att testaments författningen icke innehåller något för¬
ordnande, rörande tillsättandet af Brunns Intend., har H. K. H.
Canc. aktat nödigt att härmed meddela den föreskrift, som
innefattas i Canc. Bref den 19 jan. 1796 och hvilken öfverej

att

ensstämmer med den under Testatricis

goda minne

lifstid och med hennes

iakttagna praxis.

Ehuru Konsistorium detta
förbehåll,
har derför H. K. H. därpå icke fästat något afseende, utan
genom skrifvelse till Konsistorium den 30 Mars 1796 blott
meddelat sin höga stadsfästelse å Konsistorieval af Adjunkten
oaktadt för sin del biföll Prof. Acrels omförmälta

Öfverdirektören P. Afzelius till Intendent, utan allt vileller inskränkning till tid, hvartill Prof. Acrels af
Consist. gillade förbehåll utan tvifvel skulle hafva föranlåtit,
och
kor

om

detsamma varit

verkligen grundadt.

Uti sin ansökning

säger Prof. Hvasser: att ännu i behåll varande handlingar
tydligen uppdraga åt Med. pract. Prof. att öfver brunnens
vård

och

begagnande hafva inseende och detta åliggande
uppfylla, utan att under drickningsterminerna
på stället och utöfva den befattning, som tillhör den,

kan han icke

vistas

hvilken

nu

för

tiden

kallas

för

Brunnsintendent.

Om

pract. Prof. hade ett sådant åliggande, måste man
beklaga den Professor, som väl kan hafva velat, men i 22
år icke fått uppfylla, hvad honom ålegat.
Likväl måste jag härvid anmärka, att ingenting vidare
är tydligen uppdraget åt Med. pract. Prof. än hvad Med.
Faculteten i sitt förra protocollsutdrag säger sig hafva af
handlingarne inhämtat nämligen »personliga inseendet vid
Brunnen med hwad theraf följer».
Att samma Prof. därjemte skulle med sin uppmärksam¬
het följa det dagliga begagnandet af brunnen, därtill finnes
ingen anledning i testamentets författning eller den Nådiga
stadsfästelsen å densamma. Således bör icke någon svårighet
vara för Med.
pract. Prof., att hädanefter som hittills utöfva
den honom tillhörande inspection vid brunnen, utan att bo
därstädes och vara intendent, såsom brunnsläkaren icke
först i våra dagar kallas, utan äfven varit kallad, innan
Med.
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Sätra

brunn skänktes till

hämtas

af Archiatern

16

1747

juni

Upsala Academi, hvilket kan in¬

Roséns anmälan i Consistorium den

angående Biskop Kalsenii testaments donation

af Sätra Brunn.
Då Prof. Hvasser, som endast af pligtkänsla anmält
sig såsom sökande till den ifrågavarande Intendentsbefatt¬
ningen, därigenom velat bereda sig en vidsträcktare verk¬
ningskrets och i synnerhet ett ytterligare tillfälle till Cliniska
studier och Clinisk undervisning, synes han hafva förbisett,
att genom
hans frånvaro vid Sätra brunn under sommar¬
månaderna, härvarande Academiska sjukhus, som äfven lemnar
tillfälle till Cliniska studier och undervisning, skulle
under sommartid

vara

i saknad af den utmärkta vård Prof.

Hvasser ägnar
Ehuru jag

denna vigtiga inrättning.
visserligen värderar, som sig bör, det mindre
vanliga nit hos en embetsman, som däijemte är en gammal
att han i stället för att inskränka eller undandraga
man,
sig sina embetsåligganden, tvärtom oegennyttigt söker ut¬
vidga dem, kan jag dock icke frångå min förut yttrade
mening, att Med. pract. Prof. Hvasser, som är själfskrifven
inspector vid Sätra brunn och i denna egenskap bör ha
närmaste inseende
»öfver brunnens skötsel och upkomst»
och hur Intendenten fullgör sina åligganden i detta afseende,
icke lagligen eller lämpligen kan i sin hand förena dessa
båda befattningar af Inspector och Intendent.
Jag måste
derför anhålla, att detta ärende varder ännu en gång återremitteradt till Med. Faculteten, med förnyad anmodan att
ställa sig Canc:s Bref den 19 januari 1796 till efterrättelse
och, utan antagande af någon själfskrifvenhet till den ifråga¬
varande Intendentsbefattningen för den ena eller andra,
upprätta samt till Consistorium Academi cum ofördröj ligen
inkomma med nytt förslag.
I

full

öfverensstämmelse

med ofvanstående fram¬

ställning fattade Konsistorium äfven sitt beslut med
en

diktamen till Med. Fakulteten.
På

grund häraf inkom Professor HVASSER till Kon¬
med anhållan om hänvisning till besvärs an¬
förande öfver beslutet, hvilket Konsistorium icke ansåg
sig kunna meddela förr än ärendet blifvit slutfördt. Besvär
sistorium

inlades dock af HVASSER.
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Icke

många veckor härefter återkallade1 Professor

HvaSSER likväl sin ansökan till Intendent- och Brunns-

läkarebefattningen, och det blef sedermera han själf så¬
varande den enda ojäfviga ledamoten i Med. Fac.,
hvilken skulle behandla de tvenne, till platsen numera
villiga Professorerna Glas' och sundevalls ansök¬
ningar och uppgöra förslaget. Härvid uppsatte han
som

Professor
vall

erhöll

Glas i första

i det

andra.

sedermera

Professor

Glas

Vid
Glas

blef

rummet

och Professor sunde-

omröstningen i Konsistorium
i8

röster och

sundevall

i.

således af Konsistorium2 utsedd,

hvilket val skulle underställas H. K. H. Akad. Canslerens
stadfästelse.
Men det

ändock icke slut

på denna fråga. Innan
förslag3 afgått till Kansleren, anlände frän
densamme en skrifvelse, hvari Konsistorium uppmanades
afgifva utlåtande öfver tvenne underdåniga framställningar,
gjorda af Prof. HvaSSER, hvaraf den ena berörde till¬
sättandet i allmänhet af intendentbeställningar vid Sätra,
var

Konsistorii

den andra åter
af

en

om

med

innehöll

hemställan

en

särskild vikarierande

om

förordnande

intendent, intill dess frågan

platsens besättande hunnit blifva afgjord. Samtidigt
förslaget af Professor Glas till intendent aflät

Konsistorium

1

till

Kansleren

en

skrifvelse,

däri

Prof.

Att striden väckte uppseende,
kan man döma af ett bref i
Uppsala Univ. Biblioteks handskriftssamling G. 359 från Borgmästaren
i Norrköping P. J. Lagergren till I. Hvasser d. *% 1852, hvari
bland annat läses: »Jag har för några dagar sedan hört omtalas en
miserabel och gemen intrig mot dig i afseende på intendentskapet vid
Sätra, hvilket retat min galla. Att ej Philisteernas ursprungliga afsigt
kunde ernås, var väl bra, men de lyckades dock allt för mycket, då
du ej blef den, som föreslogs.
Jag undrar äfven att du återtog din
ansökning. Frågan hade helt och hållet bort komma till K. Maj:t
och då ville jag vågat hvad som helst, att du blifvit den segrande».
Protokoll af d. V3 1852.
3 Stora
Konsistorii protokoll d. 7/a 1852.
2
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HvaSSERS

framställningar afstyrktes, åtföljd af alla
handlingar rörande Biskop KalseNII testamentsdonation
till Akademien, hvilka äfven infordrats af Kansleren.
Af

de

Kanslersbref,

som

vid denna tid och äfven

följande år ytterligare ingå till Konsistorium rörande
denna fråga, får man det intrycket, att Akademiska
Konsistoriet så småningom till en del beröfvades styret
öfver och bestämmanderätten vid Sätra, som öfvergick
till Kansleren, hvilket äfven väckte mycken ond blod
inom

Konsistoriet.
Brefvet af den

14

april lyder nämligen:

Magnifice Rector och Consistorium Academicum.
Sedan

pröfning förehaft Edert till Mig uti
sistlidne Mars insända förslag till åter¬
besättande af Intendentsbefattningen vid Sätra Hälsobrunn,
i afseende å hvilken befattning Med. Theoret. och pract.
Prof. D:r I. Hvasser på embetets vägnar äfven väckt förslag,
som
nu
till Edert utlåtande är öfverlemnadt, har jag för
denna gång och så länge sistnämnda fråga på afgörande
beror, ansett lämpligt vara, att ifrågavarande befattning en¬
dast interimsvis besättes och i följd häraf till dess bestri¬
dande för innevarande år, på grund af Edert förslag, för¬
ordnat Professor I):r O. Glas; Och som kändt är, att de
Sätra brunns lägenheter tillhörande hus och byggnader för
Jag till

Memorial af den

2

7

närvarande icke äro i det tillstånd

som

vederbör, anmodar

Jag Eder härjemte att oförtöfvadt vidtaga de mått och steg,
som
befinnas nödiga för att försätta denna brunnslägenhet
till hus och öfriga bekvämligheter uti det skick, som mot¬
svarar de besökandes billiga anspråk och Universitetets i af¬
seende å densamma vid dess emottagande öfvertagna för¬
bindelser; införväntande Jag i sinom tid berättelse om hvad
härvid blifvit tillgjordt.
Jag förblifver Eder Magn. Ree.
Consist. Acad. Välbevågen
CARL
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13.

Olof Glas

1852—1867.
Professor Glas föddes
där fadren Lars Glas

var

1813 d. 14 november i Umeå,
handlande; hans moder hette

Magdalena Wall.

Student i Uppsala 1831, blef han
promoverad Med. D:r 1838 och kirurgie magister 1839.
Samma år nämndes han till adjunkt i teoretisk och prak¬
tisk

medicin samt blef

e.

o.

professor 1848 och 1851 or¬
dinarie professor i kirurgi och
obstetrik, hvilken professur
han 1856 utbytte mot pro¬
fessuren i teoret. och prakt,
medicin.
Som framgår af
ofvan

relaterade

händelse,

förordnades han till Intendent
vid Sätra brunn efter
demisk

strid,

som

en

icke

aka¬
var

då han
Som sådan
kvarstod han till 1867. Han
var
prefekt vid Akademiska
Sjukhuset och efter 1867 öfverläkare vid nya sjukhuset
i Uppsala.
Han var ledamot af K. Vetenskaps-Akade¬
mien.
P*rån trycket har han utgifvit flera förtjänstfulla
med. arbeten.
Han ansågs på sin tid för en framstående
läkare och en utmärkt akademisk lärare.
Till en sjuk¬
husfond för Akademiska sjukhuset i Uppsala donerade
fullkomligt slut
nämndes

han

en

summa

af

1,000

tilldelas

kronor, hvaraf räntan skulle

någon barnmorska,
sjukhuset.
Professor

efterlämnande

Glas afled i
ett

ens

1852.

som

länge tjänstgjordt vid

Uppsala den 5 mars 1880,
högt aktadt namn äfven som män-

i4i

niska, hvartill icke minst bidrog hans stora gärning vid
Sätra.
Den nye intendenten fick omedelbart ingripa och
börja sin verksamhet vid Sätra med att på Kanslerens
önskan företaga undersökning af brunnens åbyggnader.
Han ansåg, att endast badhuset behöfde ombyggas
från grunden, hvartill han anhöll om ett lån, som skulle
afbetalas så småningom.

Vid
Afzelii

tillsättande

af Intendent

hade från och med

utnämning tillgått sålunda, att, sedan förslag

upprättats af Med. Faculteten, Akademiska Konsistoriet
utnämnde intendenten och äfven utfärdade fullmakt för
den

hvarefter Kansleren gaf sin stadfästelse.
ungefär förlupit, sedan den nye intenden¬

utsedde,

Ehuru ett år

blifvit förordnad, hade Konsistorium ännu icke ut¬

ten

färdat

någon fullmakt, liksom ingen stadfästelse heller
Frågan härom upptogs på

bekommits från Kansleren.
ett

S.

Konsistoriesammanträde1

1853, hvarvid Professor
sig mot att beslut fattades
ansåg nämligen, att, då Konsistorium

OliVECRONA reserverade

i saken.

Han

uraktlåtit

att

anmälan

om

utfärda fullmakt åt Professor Glas, innan

utnämningen gjordes hos Kansleren, torde

detta

fel just ha utgjort ett hinder för att stadfästelse
erhållits.
Och det vore nog icke riktigt eller lämpligt
af

Konsistorium, menade OLIVECRONA, att hos Kansleren

hemställa

stadfästelse

å

den skedda

utnämningen
enligt Konsistorie beslut, då detsamma icke fullgjort
sin skyldighet enligt föreskriften i Kanslersbrefvet af
den 19 jan. 1796, och ett fortsatt dröjsmål med full¬
maktens utfärdande svårligen kunde med giltiga skäl
försvaras.
Samtidigt härmed anlände Kanslerens svar
på Konsistorii betänkande rörande Professor HVASSERS
sistförflutna året gjorda underdåniga framställningar om
tillsättande
1

om

af

Kons. prot.

intendent vid Sätra.

G 1853.

Kansleren fann af
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de

skäl,

Konsistorium

framlagt, och af de inkomna
handlingarne, att Professor hvassers framställning icke
kunde godtagas, utan uppdrog åt Konsistorium att till
Kansleren inkomma med betänkande om det sätt, på
hvilket Konsistorium för sin del, oberoende af Kanslersbrefvet

den

jan. 1796, anser intendentsbefattningen
lämpligast böra tillsättas och förvaltas. Där¬
jämte förordnade Kansleren Professor Glas att äfven
för det innevarande året förestå intendentssysslan vid
Sätra.
Med anledning af detta Kanslerens infordrade
19

vid Sätra

utlåtande beslöt Konsistoriet

att

åt

ett

särskildt utskott,

bestående af 4

personer1, uppdraga utarbetandet af ett
förslag angående Brunnsintendentsbefattningens tillsät¬
tande, samt åt det Mindre Konsistoriet öfverlämna att
efter samråd med Professor Glas afgifva utlåtande i
den del af frågan, som rörde förvaltningen af Sätra.
sålunda

Sedan
2:ne

till

Konsistorium

inkommit2

dels

särskilda betänkanden från de utsedde kommitterade,

hvilka

i

hufvudsak

öfverensstämde,

dels

det Mindre

Konsistoriets

uttalande beträffande Intendentens förvalt¬

ning,

Konsistorium, att dess

beslöt

underdåniga

ut¬

låtande till Kansleren skulle uppsättas i enlighet därmed.
Det Mindre Konsistoriets utlåtande3, grundadt huf-

vudsakligen på Intendentens förslag, innnehöll: att In¬
tendenten, som uppbär inkomsterna och handhafver ut¬
gifterna vid brunnen, härför skall årligen afgifva redo¬
görelse, hvilken skall inlämnas till det Mindre Konsis¬
toriet.
För sin förvaltning
skall han ställa borgen,
som bör förvaras bland Akademiens
säkerhetshandlingar;
vidare antager Intendenten på eget ansvar Kamreraren
1

F. F.

Dessa

voro

Professorerna

Carlsson och
2

Akad. Konsist.

3

Här

af den

ofvan

2/7 1853.

är

J. Ch. Lindblad, F. E. Sundevall,

S. Ribbing.

protok. af den 21n och 4/s 1853.
utdrag ur det Mindre Konsist. prot.

anfördt ett
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och

upprättar med honom kontrakt, hvarom anmälan
till Konsistorium, som äger att vid behof låta
anställa besiktning öfver brunnens byggnader och till¬
göres

hörigheter. Han antager jämväl Apotekare och mathållare, med hvilka kontrakt äfven upprättas; äfventillsätter

som

Brandvakt;
för

Brunns-, Rumor- och Badmästare samt
hvarförutom Intendenten hos Konsistorium

hvarje år skall föreslå Brunnspräst, hvilket förslag

Konsistorium
Vid den
af

det

med

underställer

öfverläggning,
Stora

Kanslerens

som

stadfästelse.

häröfver sedermera företogs

Konsistoriet, antogs utlåtandet enhälligt,

undantag för frågan om Predikantens antagande,
oafgjord, för att upptagas i sammanhang

lämnades

som

med

Intendentens

tillsättande.

De

förut

omnämnde

kommitterades betänkande beträffande Intendentens till¬
sättande blef tillsvidare

bordlagdt.
början af 1854 ingaf Intendenten på Rektors an¬
modan en redogörelse1 för de förbättringar ä såväl
åbyggnader som materiel vid brunnen, hvilka under sistförflutna året blifvit vidtagna, kostnaderna härför, samt
äfven för de inkomster, brunnen ärligen ägt allt från
början, och de förskott, han lämnat brunnskassan. Sam¬
tidigt anmälde han äfven de reparationer, som för året
måste verkställas, och behofvet af nya sängkläder.
Denna rapport beslöt
Konsistorium öfverlämna till
Kansleren med begäran om tillåtelse att få utföra, hvad
Intendenten sålunda föreslagit.
I sammanhang härmed
insändes en underdånig anhållan om Professor Glas'
utnämning till Intendent för året, enär Konsistorium
icke kunde fullgöra det detsamma gifna uppdraget att
hafva vård och tillsyn öfver brunnen, såvida icke för¬
hällandet med Intendentsbefattningen blefve ställdt pä
redig fot.
Från Kansleren ankom efter någon tid ett förordI

1

Ett

utdrag häraf är gjordt

ur

St. Konsist. prot. d. 26U 1854.
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nande för Glas till Intendent samt ett

tillkännagifvande,
åtgärder till brunnens förkofran skulle
behandlas
afgöras i den ordning, som för andra
Universitetsärenden i allmänhet är stadgadt.
Denna
handling var åtföljd af ett Kunga-Bref, i afskrift, som
bestämde angående den ordning, som vid tillsättande
att

frågan

om
och

af Intendenten vid Sätra hälsobrunn för framtiden skulle

iakttagas.
Till H. K. H. Akademie Kansléren!
Vi Oscar

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Uti

Underdånigt Memorial den 10 innevarande månad har
Eders K. Höghet med anledning af uppställd fråga om sättet
för tillsättandet af Intendentsbefattningen vid Sätra Hälso¬
brunn

och

sedan vederbörande Konsistorium Academicum

i ämnet blifvit

hördt, uppå anförda skäl hemställt, huruvida
ordning härvid kunde för framtiden i Nåder fast¬
ställas, att sedan Med. Faculteten i Upsala till Akademiska
Konsistoriet afgifvit yttrande om dem bland de vid Uni¬
versitetet anställde läkare, som voro hugade att omförmälde
befattning sig åtaga, Konsistorium ålåge att ärendet jämte
eget utlåtande hos Akademie Kansleren hemställa, hvilken
utnämningen skulle tillkomma, hvarefter den utnämnde
borde med konstitutorial af Konsistorium förses, men, att, om
vid Universitetet icke funnes någon för befattningen lämplig
eller hugad läkare, Faculteten skulle äga föreslå en eller
flera läkare utom Universitetet, och en bland dem kunna
till befattningen konstitueras.
Hvad E. K. H. sålunda underdånigst hemställt hafva
Wi funnit godt på det sätt i Nåder bifalla, att det jemväl
skall tillkomma UniversitetsKansleren, att låta utfärda kon¬
stitutorial
för den person, som vid inträffad ledighet af
ifrågavarande befattning blifvit af Kansleren till Brunnsin¬
icke den

tendent förordnad.

Hvilket Wi

Stockholms Slott d.

—

13

—

—

—

—

—

—

jan. 1854.

OSCAR.

Sålunda
både

att

fråntogs Akademiska Konsistoriet rätten

utnämna

Intendent

och utfärda fullmakt för
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honom,

detta

i

uppenbar strid med Biskop KäLSENII
grund af detta kungl. beslut, som upp¬
lästes i Stora Konsistoriet, uppträdde Professor RlBBING1 och förklarade, att med den kännedom, han ägde
om
de handlingar, genom hvilka Sätra brunn i tiden
öfverlämnats till
Universitetet och
hvarigenom det¬
samma
hade både moraliskt och juridiskt ansvar öfver
brunnen, Konsistorium hädanefter enligt hans uppfatt¬
ning icke kunde motsvara detta åliggande, då rättig¬
heten att utnämna Brunnsintendent fråntogs detsamma
På

testamente.

för

att

öfverlämnas till Kansleren.

R. ville därför föreslå

måtte

Konsistorium
ingå till K. Maj:t med under¬
dånig hemställan att i Nåder varda alldeles befriadt från
förvaltningen af Sätra brunn.
att

I denna hemställan instämde flertalet af Konsistorie¬

På

ledamöterna.

framställning af Rector Magnificus
åtog sig Professor RlBBlNG ingifva sitt förslag till Kon¬
sistorium skriftligen.
Sedan denna fråga upptagits på
flera Konsistoriesammanträden och passerat både Med.
Fakulteten och det Mindre Konsistoriet, uppsköts med
skrifvelsens insändande till K. Maj:t, slutligen efter ett
års förlopp blef den lagd till handlingarne.
Som krönikans läsare har sig väl bekant, har un¬
der nästan alla år, som lupit fram, alltfrån århundradets
början, badhusfrågan vid Sätra stått på dagordningen
och af alla Intendenter äfven upptagits, utan att något
resultat vunnits.
Så

gjorde äfven nu den nye Intendenten, som lik¬
frågan. Genom hans kraftiga initiativ och
energi uppfördes ändtligen ett nytt badhus 1855, hvartill

väl

löste

han af Akademien anhållit

Banko.

Som

om

ett

förskott af 6,666 Rdr

härför

säkerhet
åberopade Intendenten
brandförsäkringsvärdet af brunnens åbyggnader och den
1

Utdrag

ur

St. Konsist. protokoll af d. i8/3 1854.

Sätra brunns krönika.

XO
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behållning, brunnen lämnat under de

3:ne sista åren.
dock icke ha varit tillräckliga för
att få badhuset fullt färdigt och tidsenligt, utan se vi
Intendenten inkomma med ett nytt memorial, ställdt till

Dessa

medel

synas

Mindre Konsistoriet, hvari han framför bindande motiv
och

framlägger de mest talande skäl för att få till stånd

sitt kära badhus.
nens

ekonomiska

Då detta dokument äfven visar brun¬

ställning vid denna tid samt

presen-

Glas'ska Badhuset.

terar

vissa

samma

karaktärsdrag hos Professor Glas, har det¬
intagits i det närmaste fullständigt.

Till Consistorium

Academicum Minus i

Upsala. Bad¬
Hälsobrunn, som för omkring 50 år sedan
tillkommit genom ändring och hoplappning af ett redan då
gammalt boningshus, blef slutligen så förfallet och ruttet, att
både tak och väggar hotade instörta; dess inredning mot¬
svarade värdigt husets stomme och dessutom hade utrymmet
för de badande blifvit alldeles otillräckligt. Och den brunns¬
besökande Allmänhetens billiga missnöje har ock för hvarje
år blifvit allmännare och högljuddare, så att Sätra badhus
blifvit en visa för orten.
Efter brunnsdrickningens och
badningens slut förra året blef det gamla badhuset nedrifvet.
huset vid Sätra
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Till

åtgärd ansåg jag mig tvungen, icke blott för att
brunnsgästerna för fruktan och faran att under det
instörtande huset dödas eller åtminstone skadas, och mitt
från förebråelsen, att jag till slik olycka varit en
samvete
indirekt orsak, utan äfven Consistorium Academicum, till
hvilket »vården
om
brunnens upkomst och
förkofran»
blifvit anförtrodd, från tillvitelsen att hafva glömt sin för¬
bindelse till den ädla gifvarinnan, som genom inrättningens
öfverlemnande till Academien ansåg sig bäst och säkrast
kunna befrämja brunnens välgörande ändamål.
Härtill kom¬
mer ock, att brunnen slutligen skulle öfvergifvas,
ty hvilken
sjuk skulle vilja besöka och hvilken läkare skicka sina
patienter till en helsobrunn, der badhuset liknade mera
ett afskräckande
giller till brunns- och badgästernas för¬
störing än en vänligt inbjudande boning till hans helsas
denna

freda

förbättring.
förra året började jag för tidens vinnande på
bevåg och med den risk, som ett sådant företag inne¬
bar, med uppförandet af ett nytt efter brunnens behof och
tidens fordringar lämpadt och Academin värdigt badhus.
Detta är också nu uppfördt och för byggnadens grund, upp¬
byggande, takläggning och bassängernas anläggning har jag
tills dato förskjutit af egna medel 4,300 Rdr Banko, enligt
hosföljande kvittenser; men badhuset måste före nu instun¬
dande Maj månads utgång vara försedt med eldstäder, ång¬
maskin och vara fullkomligt färdigt, om brunnen skall un¬
der denna sommar kunna begagnas.
Consistorium har för
flera år sedan erkänt behofvet af ett nytt badhus vid Sätra
och med anledning af det penningeförskott, jag till nämnde
byggnads uppförande begärt, har Consistoriet resolverat, att
Under

eget

»Academin

väl

hade

medel,

ej kunde lemna dessa
begär nu af
Academin ett förskott på 10,000 Rdr Banko mot 5 % ränta
och 2 °/o årlig amortering med undantag af i:a året.
Den för första året icke utbetalade amorteringen skall
utan

men

säkerhet för återbetalande».

användas till

Sätra brunn

badhusets

brandförsäkring.
medgifva, förbehåller
sig brunnen att göra större inbetalningar på en gång. Den
säkerhet, brunnen kan för lånets inbetalning utlasta, ligger
hufvudsakligen i badhusets inkomster. Då det gamla bad¬
huset, hvars utrymme blifvit alldeles otillräckligt under de
senare åren, gifvit följande nettobehållning:
Skulle badhusets inkomster sådant
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för år
»

»

»

»

»

»

1852 529 Rdr 15 skill. 4 runstycken Banko
1853 643
»
3
4
»
»
»
1854795
»
6
» —
1855966
»
26
» —
—

är skäl

att förmoda, att det nya badhuset, som kommer att
bespara pumpningsarvodet och tillika lemna tillfälle för flera
badande, skall kunna med egna inkomster gälda detta lån.
Brunnens netto behållning, då alla utgifter för brunnsdrickningen, för brunnens tjenstemäns och betjenings aflöning,
annonser,
resor, egendomens skötsel m. m., samt då bad¬
husets och Fattigkassans inkomster och utgifter ej tagas i
beräkning, har under åren 1852 —1855 uppgått till ett
sammanlagdt belopp af omkring x 1,000 Rdr B:co. Denna
summa, som jag till ej obetydlig del af egna medel för¬
skjutit, på längre eller kortare tid, har under dessa år blifvit
använd, dels till reparationer af gamla och uppförande af
nya byggnader, dels till inköp af inventarier, så att brunnen
under dessa år »förkofrat sig».
Under de sista åren har
badhuset med 3,667
Rdr Bfco bidragit till brunnsinrätt¬
Men om denna brunnskassans
ningens iståndsättande.
årliga behållning i förening med badhusets inkomster ej
skulle anses tillförsäkra Academin antaglig säkerhet, så får
jag till det afseende, Consistorium dervid kan fästa, nämna,
att då brunnens byggnader år 1817 blefvo brandförsäkrade
till 7,300 Rdr B:co, har värdet af dem nu stigit till minst
12,000
Rdr B:co, hvartill kommer inventarier, hvilka äga
ett brandförsäkringsvärde af 6,000 Rdr B:co, samt, om härtill
äfven lägges värdet af det nya badhuset 6,000 Rdr B:o,
så uppgår brandförsäkringsvärdet af Sätra brunns byggnader
och lösören till minst 24,000 Rdr B:co.
Då således för
Academien genom beviljande af det begärda förskottet på
Rdr B:co ingen förlust kan uppkomma och då
10,000

Badhuset

färdigt,

till

om

den första brunnstermin

detta år måste

vara

ej den brunnsbesökande allmänheten skall strand¬

sättas, hoppas jag, att Consistorium Academicum Minus icke
blott tillstyrker beviljandet af lånet, utan äfven att det får

lyftas innan slutet af maj månad. Slutligen får jag ock
upplysa Consistorium Minus derom, att det för mig kunde
blifva svårt att till den tiden ytterligare anskaffa 5,700
Rdr B:co och jag behöfver ej påpeka den risk, af ej blott
denna summa, utan äfven af de hittills för nya badhuset
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mig förskjutna 4,300 Rdr B:co, hvilka, då jag ej äger
någon säkerhet, skulle möjligen kunna drabba mig
eller, vid mitt frånfälle, min familj.
Sat Sapientibus et Donatricis
grate memoribus.
Upsala d. 27 Mars 1856.

af

för dem

O.

Glas.

Intendent vid Sätra Brunn.

Förskottet blef både

tillstyrkt af Konsistorium samt
beviljadt.
Från Kammarrätten hade ankommit anmärkningar
öfver Sätra brunns räkenskaper för år 1853 af innehåll,
att vid desamma icke voro bifogade vederbörande för¬
valtnings godkännande af utgifterna för de byggnader,
som uppförts och iståndsatts.
På detta anmärkningsmemorial svarade Konsistorium
med den upplysningen, att, då Sätra brunn var belägen
8 mil från Uppsala, det på grund af detta afstånd vore
äfven af Kansleren

lika

svårt

för

beskaffenheten

Konsistorium

behofvet och

de nödiga reparationerna, som för
begära Konsistorii bifall och utanordning, hvilken senare åtgärd dessutom syntes Konsistorium
mindre lämplig och behöflig, då med själfva inten¬
dentsinstitutionen torde följa rättigheten att hafva be¬
fattning med brunnens förvaltning och ekonomi, som
förhållandet är vid de flesta andra brunnsinrättningar.
Intendenten äger
äfven Konsistorii fulla förtroende.
Hvad för öfrigt angår Professor Glas' förvaltning af
Sätra brunn, så får Konsistorium upplysa Kammarrätten,
att han i och för brunnens sättande i ett ändamålsenligt
och fullständigt skick icke endast inskränkt sig till att
använda de för inrättningen befintliga tillgångarne, utan
vid flera tillfällen af egna medel lämnat betydliga för¬
skott och med sådan omsorg och sakkännedom ordnat
och förvaltat denna inrättning, att genom det förtroende,
Intendenten

att

af

att bedöma
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densamma

härigenom vunnit, inkomsterna redan i be¬
tydlig mån stigit.
Sätra besöktes under år 1854 af 1,278 personer,
hvaribland 175 s. k. ståndspersoner och 1,103 allmoge,
hvilket
denna
hvad

antal ökades med åren under Glas'
tid

som

tillkommer äfven ett

tid.

Från

rikligare material öfver

utfördes vid Sätra.

Helt visst hade under

tendenter

stora

många föregående kraftiga In¬
förbättringar införts och mycket åtgjorts

Lasarettet.1

vid

brunnen,

hvaraf verkningarne kunna skönjas ända
mången gång på grund

till närvarande tid, men man har
af
materialets
ofullständighet
hvad

som

Med

den

Glas'

svårt

att

bestämma,

blifvit utfördt under den eller den intendenten.

epok, som inträder med början af Professor
förtjänstfulla verksamhet vid Sätra — Sätras tredje

storhetstid

—

och

vidare

framåt

mot

den nuvarande

tiden, har en mera detaljerad skriftlig meddelelse stått
till buds, liksom de meddelanden, som erhållits af ännu
1

period.

De

på bilden synliga pelarne äro från Intendenten Fribergers

i5i
lefvande

ögonvittnen till hvad Sätra genom¬
god källa att hämta stoff ur till vår be¬

personer,

gått, varit

en

rättelse.
Bland de första

åtgärder, den nye praktiske Inten¬
vidtog, var, som redan så utförligt omtalats, den
att uppföra ett nytt tidsenligt badhus.
Det gamla för
ståndspersoner, som hade sin plats, där vattenreservoaren
nu
är belägen, refs samt flyttades och blef flygel till
Lazarettet och benämnes numera »Klippan».
Men det
denten

Lasarettet i

fanns

äfven

fonden, »Klippan»

badhus

(det förra badhuset) till höger.

för

den

k.

tredje klassens
1817, hvilket äfven borttogs af
Glas.
Detta badhus var beläget vid Brudkällan, ungefär
i vinkeln mellan Olofs- och Brudallén, söder om den
sistnämnda.
Det benämndes »Fattigbadhuset», hade
ingen badstu och var endast försedt med en pannmur
och ett rum, uti hvilket ett badkar var placeradt. Sam¬
tidigt härmed försvann äfven Pumphuset, hvilket stod
alldeles bredvid källan.
Öfver densamma var dessutom
ett

s.

brunnsgäster, uppfördt

redan

hvilken

1778 uppfördt ett skjul eller ett slags byggnad,
var
skänkt af Bergsrådet L. söderiijelm, en
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gammal Sätrahabitué på 1700-talet. Äfven detta gamla
minne fick följa de andra husens exempel.
Mot slutet af 1850-talet lät glas uppföra ett nytt
Lazarett i två våningar, som intog den plats, där det
gamla hedervärda Hospitalet sedan Biskop KalSENII
tid ännu fanns kvar, fastän det på senare tider tjänst¬
gjort som »Fattighus för män». Det fick nu byta plats
och flyttades NO om Lazarettet samt omdöptes seder¬
mera till »Tvåan».
Omkostnaderna för denna flyttning
och reparation af samt påbyggnad af det gamla huset,
som
stego till 500 Rdr, honorerades af Sätravännen
Direktör P. MORELL.1
1

Då denne

man
jämte sina stallbröder, Prosten K. M. södergren
Kapten F. Casparsson på Stockkumla, i 25 år hvarje
sommar
voro
brunnsgäster vid Sätra, och han dessutom som Sätra
välgörare och en rätt märklig personlighet var vida känd, lämnas här
ett
litet utdrag ur hans lefnadshistoria.
Johan Petter Morell var
född i Grythyttan 1793 och afled i Avesta, där han haft sin hufvudsakliga verksamhet som Öfversmidesmästare med titel Direktör, 1886.
Han var Fil. Doktor, Jur. utriusque Kandidat, hade aflagt Bergsexamen
och dessutom både Präst- och Organistexamina, sålunda en mångförfaren man.
Det märkligaste härvid är, att han de sista 40 åren af sitt
lif var stendöf, och att han, redan då han kom till Uppsala som student,
hörde mycket litet, men ändock kunde aflägga sina examina och var
en framstående man inom Bergsvetenskapen.
Det berättas, att, då man
skulle inskrifvas vid Universitetet, var praxis den tiden, att alla vid
det tillfället äfven skulle examineras i teologi och därför ställdes upp
på ett led. Morell, tänkande på sin döfhet, hade räknat ut, att Pro¬
fessorns första fråga skulle vara efter hans namn, men det gick icke
efter uträkning, utan frågan blef i stället: »Hvad är synd?» hvarpå
svaret kom: »Jan Petter Morell». Professorn log endast och gick vidare.
Sedan blef det ett allmänt ordspråk inom studentkåren: »Hvad är synd?»
»Jo, det är Jan Petter Morell». Han började med det prästerliga kallet.
När han kom till Strängnäs för att prästvigas, sade Biskopen, att det
icke gick för sig, då han var döf, och samma blef förhållandet, då han
skulle profva som Organist vid Domkyrkan.
Han måste då återvända
till Uppsala och slog sig på Bergsvetenskapen.
Han var äfven med
som landtvärn i
striden mot Norge.
Morell plägade alltid säga, när
bråk var med Norge: »Det var Carl Johans fel, att vi icke fingo göra

i

Skultuna och
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Glas

intresserade

sig äfven för planteringar och
parkanläggningar; sålunda lät han styra om, att den
s.
k. Olofs- eller Glasparken, sydväst om Brudberget,
kom till stånd.
Den anlades i samma stil och ungefär
af samma storlek som Persparken — 50 år förut. Man
väntade sig mycken trefnad af densamma, men dess tid
blef kort.
Fyratio år härefter kom nämligen en Inten¬
dent som ansåg, kanske med skäl, att parken blef för
dyr att underhålla och för öfrigt var olämplig, såsom

Olofsparken och källan.
allt för sankt

belägen, hvarför den delvis lades igen. I
parken upptog Glas äfven en källa, hvilket förr nästan
ingick i intendenternas skyldigheter och hörde till tradi¬
tionerna.
minnet

af

inskriften:

Den

bär

ännu

hans

anläggningen är
»Källan

upptogs

en stor sten

1854.

1855—1856 af O. Glas».
Vid källan lät man placera
det

För att bevara

namn.

en

rest, som bär

Parken

anlades

målad figur af trä,

bättre, då vi höllo på!» Han var en ärans man, mycket väl¬
görande och gästfri, har äfven bekostat Avesta tornbyggnad.

(Mathiesn).

Walrves

bunpovugktf,,åGh1fbööirl'lesadgkotseäan)r.
bänäistflöjdaoeÖLsftipegstrualurlneld.n,
och

Den a

b.
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föreställande

/Esculap, med dess attributer, hvilken han
flyttade från Brudgumskällan, där den stått under många
år.
Folkhumorn hade döpt träbelätet till D:r Skragge.
Bakom

Brudkällan, vid den stora almen, stod åter

hög träställning med formen af en urna,
uppställd och målad, att de i Brudallén
från brunnshuset promenerande voro öfvertygade om,
det var en verklig urna af marmor, ända till dess
att
de kommo den alldeles inpå lifvet.
Båda dessa gamla Sätraminnesmärken och, för
den tidens mera naivt lagda sinnen, äfven sevärdheter,
som
under långa tider roat många Sätrabesökande, förmeter

en

4

så

illusoriskt

svunno

mot

Utom

århundradets slut.
dessa

parkanläggningar har man Glas att
ståtliga allén från gamla badstuplatsen till
Flemingsallén och framför allt för de prydliga, skuggrika kastanjerna på brunnsgården, planterade i början
af 1850-talet, hvilka beredt så mycken glädje och trefnad
både åt brunnsgäster och de många Sätrabesökande
från när och fjärran, som under dem ofta intagit sina
måltider.
Men denna brunnsgård skänker åt dem, som
älska gammal kultur, något mycket mera, ty här är det
för Sätra typiska bäst bevaradt.
Här sticker näfvern
ännu fram under husens takpannor, under det att den
torf, som fordom utgjorde taktäckningen, äfven fått ligga
kvar.
Det var just här, som skragge, sedan han
uppfört den första gamla badstufvan, började bygga
och på sätt och vis införde den s. k. Sätrastilen, hvil¬
ken ju återfinnes litet hvarstans i vårt land — ett hus
med tvänne flyglar.
Denna stil hade dock vid Sätra
sin särskilda uppgift för att bereda trefnad åt många
tacka för den

ofta

år

efter

korta

år

återkommande

brunnsgäster, och var
förhållanden, som rådde under den
tid, de vistades vid brunnen. Utom boningshuset

framkallad

af

de

uppfördes tvänne flyglar,

som

voro

olika stora: den
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något mindre, var afsedd till kök, den andra, med
något större dimensioner, till bostad för betjäningen,
hvartill kom den lilla boden eller källaren, som låg på
sidan om komplexet.
Gårdar, uppförda i överensstäm¬
ena,

så

med

och

gammaldags kultur vittnande byggnadssätt funnos

om

detta

Sätra

melse

för

karakteristiska, trefna

vid denna tid ännu kvar öfverallt inom
af dem återstå

brunnsområdet,

Brunnsgården —
endast Biskopsgården, Broarne och Wallraves [numera
Mathiesens]. Däremot ha liknande anläggningar blifvit
sköflade vid Nybygget, Torpena, Hagen, Berget m. fl.
platser till oersättlig förlust för gamla Sätra och för
dem, som älska dessa minnen. skragge uppförde
först de båda utmed stora landsvägen liggande bygg¬
naderna; i vinkel mot dem såsom flyglar lades »landshöfdingebyggnaden»1 till höger och den mindre bygg¬
men

naden

»köket»

och källaren.

wölsers

till
Kort

hus

numera

vänster

—

utom

samt

tid härefter

bakom köket boden

uppstod Kommissarien

bredvid köket och i rad med landshöf-

dingebyggnaden ett hus med
klassens matsal], samt, i vinkel

2:ne rum

[sedermera

i:a

mot wolsers hus,

Bergs¬
rådet Lybeckers hus [nu Apoteket].
Samtidigt med
dessa byggnader reste sig äfven »Klockhuset» uppe på
klippan, midt emot de af skragge först timrade husen,
hvilket med sin något otympliga men gammaldags
pittoreska stil just förlänar denna plats sitt säregna
behag af ålder och kultur, hvartill icke minst bidrager
ringningen frän tornurets klockor, då de kalla till guds¬
tjänst och bönestund, eller till dagens måltider.
Något längre fram på 1700-talet tillkommo här ytter¬
ligare tvenne hus, den s. k. Riksrådsbyggnaden, bred¬
vid första klassens matsal och i vinkel däremot det forna

Apoteket [numera Kamrerarekontoret].
1

I,ars

Namnet

Sålunda skapa-

på byggnaden antagligen härledt däraf, att Landshöfding

Benzelstjerna bodde i densamma.

i58
des

Brunnsgården, denna

boiggård, som fordom
yrad är själfva centrum
för Sätralifvet, ty förr kuntu. man endast från denna
gård komma in i byggnaderna, som omgåfvo densamma,
alltid varit och ännu till

a

er.

Brunnsgården från Glas' tid.
både till matsalar och bostadsrum; och alla

måste där¬
Här dvaldes man då också helst. Före
Glas' tid användes gården till torg och i husens mellan¬
rum voro
uppförda salustånd, i hvilka kommersen bedrefs
både hvardagar och helgdagar.
I många af dessa stånd
försåldes de s. k. Sätrapepparkakorna, hvilka hade en
för passera

den.

—
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enorm
spridning i hela provinsen. När stånden togos
bort, lefde dock pepparkakorna kvar hos ett par gum¬
mor
i byn, till dess de gingo ur tiden mot slutet af
1890-talet, då äfven deras så omtyckta fabrikat försvann.
Sätra har äfven haft sin krog, men endast 1863—1864;
den var belägen bakom stånden, som lågo mellan köket

och västra

På

landsvägsflygeln.
själfva gården ägde

Ingången till

af

i:a

om

söndagarne försäljning

klass matsal under Glas' tid.

koppar- och blecksaker

Det enda af
både af dem på
Brunnsgården och utmed landsvägen, hvilken de förr
kantade på båda sidor, är det, som, om sommaren
öfvertäckt med klängväxter, står på den plats, där
Kommissarien WOLSERS hus fordom var beläget, i skym¬
undan, liksom döljande sig för nutida blickar i minnet
alla

dessa

af hvad

stånd,

som

m.

m.

rum.

lämnats kvar,

varit.

Redan från

Glas förstått

som

att

början af sin verksamhet vid Sätra hade
göra sig älskad och värderad, hvarom

i6o
vittna de

efter
vid

hyllningar,

som tid
ägnades honom

annan

brunnen,

lefvande

hvarom

gamla

ännu

personer veta

Sålunda äro från

att berätta.

1852 beskrifningar

sommaren

från tvänne

dylika hyllnings¬

fester för Professorn bevarade.
Den

första

ägde

rum

första terminen och

under

var mera

tillfällig.
Vid

parken

en

var

kaffebjudning i
föranstaltad en

tableau-vivant,

föreställande

SEsculapius, omgifven af na¬
jader. Hälsoguden höll där¬
vid ett tal pä vers till Inten¬
denten: »SEsculapii hälsning
till sin kärälsklige Son, Intendenten vid Sätra Professor
Olof Glas den 6 juli 1852»:
Det

var

en

tid af idel solskens stunder

Än för min blick den rosenfärgad står,
Då

gudars slägte kring Parnassens lunder
en
Olympisk vår;
Då väna tärnor, Musers helga skara,
Omkring Castalia stämde sångens ljud,
Och bergens grottor hördes återsvara
De tonor rena, skära, silfverklara,
Och i sitt tempel smålog sångens gud.
Gladt svärmade i

Då till de

dödlige i jordens dalar
höga gudar stego ofta ned,
I hyddans famn och i palatsets salar
Af deras ande då en flägt sig spred.
Den spreds kring landen och den spreds kring hafven
De
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Och

lifligt, friskt naturens hjerta slog,
Sjelf gick jag ofta kring med läkarstafven,
Och döden sjelf jag stängde in i grafven.
Kring Plutos panna då ett moln sig drog.
Till slut dock stodo

Gudabergen öde,
grumlad snart blef helsans källa klar;
Men fast de gamla gudar äro döde,
Står ^Esculapius dock evigt kvar,
Till jorden än jag stiger ned, fast sällan,
I vänlig bygd, där friden bosatt är,
Och se, i dag jag träder fram emellan
De gröna träd, som skugga helsokällan,
Min värdigaste Son att helsa där.
Och

Min

Son, jag städse älskat Dig, och redan
Omkring din vagga höll jag troget vakt
Med ormomlindad staf och dig jag sedan
På lifvets bana följt från trakt till trakt,
Där Norrlands gamla skogar mystiskt susa,
MidsommarsoPn ej vet af nedergång,
Där gula Fyris lätta böljor brusa,
I stunder mörka och i stunder ljusa,
O! det var jag, som följde städs Din gång.
Med
De
Och

fröjd på dig från stjernorna
Väldige, som dig ha föregått.
se,

se

neder

härnere tacksamheten breder

Sin

gärd i rosenrödt och himmelsblått.
Och mången, mången fast med munnen sluten,
Din konst, Ditt hjerta prisar här i dag,
Snart vissna blomstren, barn utaf minuten,
Men tacksamhetens krans af känslor knuten
Den vissnar

aldrig

—

Den, Min Son,

o

—

tag!

Den andra festen hölls

Olofsdagen den 29 juli, så¬
Tidigt på morgonen hälsades Olof
med kanonad från stora allén.
I parken var uppfördt
ett vackert tempel af löf och i närheten däraf det för
ledes andra terminen.

Sätra brunns krönika.

I X
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Sätra

oundgängliga, ett smakfullt ordnadt kaffebord.
Brunnsgästerna hade uppställt sig å ömse sidor om
allén

stora

för

under det att

kär

spelade

att

en

en

hälsa Professorn vid hans ankomst,

del af Västmanlands regementes

marsch.

musik¬

Från templet i fonden syntes

en

tablå

O.

Sedan Professorn tackat

af tvänne bekransade barn,

hållande ett stort
brunnsgästerna för den upp¬
märksamhet, som blifvit honom visad, intogs kaffe,
hvarefter en af brunnssällskapet framträdde och föreslog
Professorns skål, som under fanfarer och kanonad töm¬
des.

Därpå afsjöngs af några damer och herrar med
ackompagnemang af regementsmusiken en sång.
Under de följande timmarna omväxlade sång med
musik.
Parken hvimlade af högtidsklädda herrar och
damer, såväl brunnsgäster som resande1, hvilka under
musikens toner promenerade i alléerna.
Festen afslutades kl. 8 med aftonbönen.

Från
influtit

gammal man2 ha som bidrag till krönikan
några erinringar från den tid, åren 1853—1856,
en

då han såsom klockare vistades vid Sätra.
Han

vid

den

tiden

medellös

yngling vid
högre Fflementarläroverk, och, utrustad med en
god sångröst, ville han på detta sätt förskaffa sig medel
till underhåll vid skolan, hvilket äfven lyckades så bra,
att
han efter de fyra årens klockartjänst hade samlat
ett helt kapital på 200 Rdr.
1 ersättning för att han vid gudstjänsterna och
bönestunderna ledde församlingens sång med sin röst,
ty orgel fanns ej, erhöll han 12 Rdr för bägge ter¬
minerna, jämte tvänne kollekter, som kunde belöpa sig
var

en

Västerås

1

Det

var

bruket den

tiden, liksom förmodligen allt sedan Sätra

blef

brunnsort, att herrskaperna i trakten foro till brunnen, medhafvande
väl försedda matsäckar, och antingen i parken eller bondgårdarna när¬
mast

Sätra
2

intogo sina måltider och sedan roade sig i brunnssalongen.
i Tortuna A. Johansson.

Nuvarande Prosten
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till

ä

io

bostad,

20

som

bad.

kalla

Rdr.

Förmånerna in

delades med
De

annan

natura

person

bestodo i

fri

och några fria,

tvänne sista åren erhöll han

äfven fria

middagar hvarje söndag.
Han
hvad

bekräftar

äfven

beträffande

redan framhållits

som

om

Professor Glas,

honom, att han

var en

skicklig och framstående läkare samt att under hans tid
tilloppet till brunnen var stort och dess anseende
mycket högt.
Bland de personer, som dessa år vistades vid Sätra,
nämner vår sagesman en hel del, såsom den framstående
filosofen Professor Chr. J. Boström, Häradshöfdingen,
sedermera
rarna

Statsrådet

P.

von

Ehrenheim, Kammarher¬

A. R. Oxehufvud, Baron F. A. Friesendorff och

K. A. F.
undrade

Gyllenhaal, den sistnämnde med sin så be¬
fru, född Grefvinna d'Orozsco från Italien, Dom¬

sedermera Biskopen O. Björling, Professor E.
Nordling, Grefve Piper till Pmgsö, Direktör Morell
m. fl.
Flertalet af dessa personer voro Sätra stamgäster.
Dåvarande Docenten, sedermera Theol. Professor
C. A. hultkrantz, hvilken redan då ansågs för en
bland sin tids mest framstående andlige vältalare, var
Brunnspredikant dessa år från 1851 vid Sätra. Guds¬
tjänsten och bönestunderna försiggingo ännu i den gamla
kyrkan, som vid dessa tillfällen var till trängsel fylld af
såväl brunnsgäster som folk från kringliggande trakt.
På grund häraf höllos gudstjänsterna ofta i det fria,
då väderleken det medgaf, ett förhållande, som äfven
någon gång förekommit under de tre sista årtiondena
prosten,
V.

af

1800-talet.

Brunnsgästerna
klasser.

voro som nu indelade i trenne
Till den första klassen hörde ståndspersonerna,

hvilka skrefvo in

sig hos Professorn och erlade 10 Rdr
inskrifningsafgift; andra klassens gäster utgjordes af
allmogen, hvilka erlade 1,50 ä 2 Rdr i afgift per person.
i
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Såsom

bemed¬
Brunnsdrickningen började, som förhållandet varit ända från
1700-talet, kl. 4 på morgonen för andra och tredje
klasserna och kl. 6 för ståndspersonerna och varade i
tvänne timmar.
Samma regler gällde härvid för alla.
Vanligen dracks under de två timmarna 8 glas vatten
med 74 timmas uppehåll mellan hvarje glas, då det
promenerades i alléerna.
Efter brunnsdrickningen företogo gästerna en längre
morgonpromenad. De mindre bemedlade gingo till fots.
De i ekonomiskt afseende lyckligare lottade åkte i droska
eller vurstar eller redo.
Då promenaden var slut, intogs
frukosten.
Kl. 2 åts middag, som serverades första
klassens gäster i samma lokal som ännu i dag använ¬
des.
De båda andra klassernas gäster höllo sig i regeln
själfva kost. Några af den s. k. medelklassen intogo
dock sina måltider antingen
i första eller i andra
lade,

tredje

hvilka

klassens
tioner

klassen

voro

matsal.

räknades de

mindre

befriade från denna afgift.

De

mest

obemedlade erhöllo matpor¬

på brunnens bekostnad. Efter aftonbönens slut
9-tiden äto ståndspersonerna gemensamt sin kväll

vid half

i sin lokal.

stående rätt, vattgröt
företogs allmänt
den s. k. grötmarschen.
Dieten var mycket sträng.
Sålunda var förtäring af sprit och öl för brunnsgästerna
förbjuden. Endast ett undantag härifrån lär hafva gjorts
af en allmogeman, som ej frångick sin vana att vid
måltiden taga aptitsupen. Men väckte detta bland öfriga
gäster stort uppseende och äfven anstöt. Om detta var
framkalladt af den respekt, alla hyste för den vördade
Intendenten, eller de » Wieselgrenska» teorierna, som da
voro
på modet, som nu för tiden, gjorde sitt inflytande
gällande, är svårt att afgöra. Allmogen var enkelt,
men
snyggt klädd och visade sig i samma kläder hela
Vanligen förtärdes härvid

med

vinkallskål.

Efter

en

kvällsvarden

lös

dagen.

Ståndspersonerna voro på morgonen enkelt
Till middagen åter gjordes toilett af alla; i
synnerhet voro damerna då mycket eleganta.
De vanliga nöjena voro dans, musik, utklädningar,
uppförande af teaterpjäser, kaffebjudningar, utflykter
m.
m.
Intendenten hade regelbundet hvarje år på
Olofsdagen kaffekalas i sin bostad för ståndspersonerna.
Utflykterna företogos i allmänhet till Salbohed, Måns
klädda.

Ols

värdshus

vid Sala eller till

»Mor i

Grällsta»,

som

Hagen (med professor Glas på förstugukvisten).
hade ett

härligt hembryggdt öl, eller ock medfördes kaffe,
resans mål.
Ungdomen, som det
var
godt om, roade sig med den tidens lekar, såsom
»sista paret ut», »kranskastning» och ringlekar m. m.
De enda spel, som förekommo, voro kägelspel och bil¬
jard, om man ej äfven hit räknar den karusell, som i
slutet på
1850-talet var förlagd bakom Lazarettet
och tillkommit hufvudsakligen genom sammanskott af
Kila bönder, som ansågo sig böra få ränta på sina i
ett nöjesföretag nedlagda penningar.
Karusellens lifstid
varade endast några år.
Centrum för dessa kaffebjud¬
ningar, nöjen och lekar var en plats i Persparken, där
hvilket

förtärdes vid
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litet lusthus eller

tempel var beläget, uppfördt något
på 18oo-talet och ursprungligen ämnadt
till hus för kägelbanan, som var förlagd hit.
Rundt
kring platsen stodo trädgårdssoffor och bänkar, där
societén slog sig ned, åskådande antingen kägelspelet
eller de små teaterföreställningar eller tablåer, som gåfvos
inuti templet, eller ock inbjudna till de kafifefester, som
alltid här gingo af stapeln.
Ty det var sed, att herrar
ett

af de första åren

och damer turvis inviterade hvarandra till dessa samkväm.

Allt sedan Afzelii tid har Sätra varit
af

mycket besökt
deras antal var nog större under
regemente än under föregående perioder, ehuru
hufvudsakliga Sätraklientel bestod af allmoge.

Uppsalabor,

Glas'
hans

Gästerna

från

men

lärdomsstaden

hafva

därför

under hela

1800-talet intill nuvarande tid varit de tongifvande på
platsen, de, hvilka bland den bildade klassens gäster
utgjort själfva stommen, omkring hvilken de öfriga
samlat sig.
Därför är det äfven många minnen, som
dessa Uppsala brunnsgäster lämnat efter sig vid gamla
Sätra.
Bland de Uppsalabor, som ofta besökte stället,
voro

de

kända, vittra damerna Lotten

Tekla KnöS.

v.

krzemer och

Båda hafva försett Sätra arkiv med alster

af sina

skaldepennor. Från den förstnämndas vistelse
något af åren i slutet på 1850-talet finns
en liten
oskyldig episod bevarad i minnet, hvilken just
ägde rum uti och omkring det förut nämnda lusthuset.
Det var vid ett sådant där gemensamt kafferep, då

vid

brunnen

societén

var

samlad,

som

lotten

v.

kr/em er trädde

på det lilla templets trappa, iklädd rococodräkt, och
deklamerade tegnérs »Halkan».
Somliga af de kring¬
sittande personerna voro äfven utklädda, föreställande
de typer, som förekomma i tegnérs poem.
Allt efter
som
den deklamerande uppläste en vers, skildrande
en viss
halkningsscen, framträdde en af de medspelande
och återgaf densamma pä planen i lämpliga attityder
ut
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till det öfriga sällskapets stora nöje.
Sådana voro
nöjena den tiden.
Sedan kägelbanan under Glas' tid borttagits och

flyttats till början af stora allén vid »första rondalen»,
många år och an¬
vändes till olika ändamål, till och med någon gång som
Från en glädjens och nöjenas hemvist blef det
likbod.
en dödens
boning.
stod det lilla minnesrika huset kvar i

Brandvakten.

Vattenkiosken

(m. korpral Östlin).

Det hade bort lämnas i fred och icke i likhet med
som

skett

med så

många andra gamla byggnader vid

Sätra, hvilka vandaliseringen gått öfver, förstöras, utan
i

stället

pietetsfullt bevaras. På den nya platsen fick
kägelbanan icke länge vara i ostörd ro, den togs bort,
men
dess lilla hus kom till annan nytta; i stället för
att från detsamma kägelkloten
slungades ut, fick det
tjänstgöra som Vattenkiosk, där mineralvatten utskänktes
af förre Korpralen vid Väsby kompani, östlin.
Han
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fullgjorde äfven värfvet som Brandvakt och var såsom
sådan beväpnad både med hillebard och sax.
Dessa
hans vapen voro nära 2 meter långa, den förre försedd
med en spjutliknande spets, den senare synnerligen
lämpligt konstruerad att därmed infånga flyendes smal¬
ben.
ÖSTLIN hade sitt boställe i ett litet hus i miniatyr,
som, ännu stående på sin plats, fordomdags hade ut¬
gjort bod åt »Berget». Nattvakten gjorde ännu sin
rond med sin långa staf i slutet på 1880-talet.
Under denna tid företogs den fjärde analysen i
ordningen, sedan brunnen tillkom, af Sätra mineralvatten.
Den verkställdes af Läraren i Agriculturkemi vid Ultuna
C. E. BERGSTRAND.1
En resumé häröfver har godhetsfullt utförts af Professor C. Th. MÖRNER i Uppsala och
innehåller följande:
Resumé rörande
vattnets

»den

särskilda

redogörelsen för
sammansättning vid Sätra Helsobrunn».

Den

egentliga kemiska undersökningen af vattnet från
som i flera hänseenden inom vårt land vunnit
en icke så ringa märkvärdighet och ryktbarhet, utfördes på
initiativ af dåvarande intendenten professor Olof Glas å
Ultuna Landtbruksinstituts laboratorium åren 1860 och 1863.
Undersökningen afser vattnet från hufvudkällan (Trefaldighetskällan). Å ort och ställe hade redan det förstnämnda
året några enklare reaktionsprof och anteckningar blifvit
gjorda, af hvilka framgick, att vattnet, klart och luktfritt,
gaf de för surbrunns-vattnen gemensamma reaktionerna och
i själfva hufvudådern visade en temperatur af + 6° C.
(ytterluftens temperatur vid tillfället -f 19 C.) Vattenkvan¬
titeten per minut utgjorde vid denna tid 40 kannor (lär
under följande åren hafva betydligt ökats).
Den kvantitativa analysen gaf följande resultat:
denna

1

källa,

C. E.

hänsende,
Sätra

»Om källornas betydelse i agronomiskt
särskild redogörelse för vattnets sammansättning vid

Bergstrand:

jemte

Helsobrunn».

65-85.

Ultuna

Landtbruksinstituts

Tidskrift

1861;,

sid.

16g
Alun

(svafvelsyrad kali med svafvelsyrad lerjord)

2,534

Chlonatrium eller koksalt

1,268

Kolsyrad kalk
Kolsyrad talk
Kolsyrad jernoxidul
Kolsyrad manganoxidul
Kilselsyra

8,766
o ,410
o,74o
—

Spår.

—

1,616

Summa mineralsalter

Organiska ämnen och kemiskt bundet

vatten

___

Summa fasta beståndsdelar

i6,324
2,620

i8,944

Siffrorna

år

utgöra medeltalet af tvänne särskilda analyser
1863. I)e angifvas i originaluppsatsen på
delar vatten; för lättare jämförelse med vattenanalyser

1860

100

från

och

tid

återgifvas de här omräknade på 100,000
lithium, arsenik, brom, jod, fosfor¬
syra eller andra mera sällsynta och till ringa mängd före¬
kommande ämnen voro tillfinnandes, blef icke afgjordt.
Vidare utröntes bland annat, att vattnets specifika vikt vid
+ 15° C. utgjorde 1,0006, och att vattnet af gaser innehöll
kolsyra (4,o38 vol. °/°), luft (i,333 vol. °/o) samt högst sanno¬
likt något kolväte (men icke svafvelväte).
Till historien om Sätravattnets analys må slutligen om¬
nämnas, — afslutar Bergstrand sin redogörelse — att, då
senare

delar vatten.

vi

år

den

1860

i

Huruvida

hemförde

Sätrakällorna

till

Ultuna

en

mindre kvantitet af

bildade

gulbruna, flockiga fällningen
samt lämnade densamma under
några veckors tid att stå i
ett öppet glas, så uppträdde däri tvänne
exemplar af en ny
och egendomlig svampart, som af Professor Fries erhöll
namnet
Coprinus pappilotus var. oxygenus. En teckning
däraf öfverlämnades till K. Vetenskaps-Akademien och i
öfversikten af dess förhandlingar för år 1861, N:o 1, sid.
26, har Professor Fries meddelat en närmare beskrifning
öfver den nya

svamparten.

Bergstrand

utförde ännu en analys vid Sätra
fram under den efterföljande Intendentens tid,
det var på badgyttja, tagen ur Gullvala mosse.
hade ännu äldre förbindelser med brunnen; ty, född
by i närheten, hade han redan som gosse jämte

längre
men

Han
i

en

lyo
bröder utsett Sätra som operationsfält för att där
försäljning utbjuda blommor och bär.
Den gamla frågan om uppförande af en ny, rym¬
ligare och mera tidsenslig kyrka än den oansen¬
liga, som i mediet af 1700-talet byggdes af SlDRÉN,
hade under mer än ett århundrade stått på Intenden¬
ternas
program, utan att någon lyckats utföra saken.
Det skulle vara den handlingskraftige, för Sätra så varmt
sina
till

Kyrkan.
nitälskande Professor Glas, som genom

sitt oförtröttliga
för brunnen förmedelst upp¬
förande af den nya kyrkan kom att ytterligare resa en
ärestod öfver sig och sitt verk vid Sätra.
Grunden till
det efterlängtade nya templet lades 1863, men kyrkan
invigdes först 1867, efter att gudstjänsten dock för¬
rättats där sommaren 1866, då Brunnspastorn, Skalden
Ernst Björk, 2:dra söndagen efter Trinitatis första
gången predikade i brunnens nya kyrka.
Invigningen försiggick 2:dra söndagen efter Trini¬
tatis den 30 juni 1867.
Biskop O. BjöRLING officierade,
nit

och

sin

stora

omsorg

i7i
assisterad

af

Kyrkoherden P. hanngren och KommiJ. lundelius och C. A. lindberg. — Brunns¬
predikanten för aret Magister herman björnström
utförde mässningen. Kyrkan är byggd af resvirke, mellan
hvars stolpar är lagdt klufvet gärdsel, förbundet med
lera och murbruk och därutanpå rappadt.
Kostnaden
för densamma uppgick till 20,353 Rdr 52 öre, uti hvilken
summa äro inberäknade
utgiften för orgelverket, som steg
till 4,000 Rdr och bestreds af Byggmästaren J. Lemke,
samt änkefru A. norströms gåfva af altar- och predik¬
stol, som belöpte sig till 500 Rdr. Det är en ljus, stor
korskyrka, som rymmer 1,000 personer, försedd med
tvänne predikstolar, af hvilka den ena användes af predi¬
kanten vid sön- och helgdagsgudstjänsten, den andra
vid hvarje dags bönestunder.
Altaret är enkelt, utan märkliga ornater, men i
stället under brunnstiden vackert och rikt prydt med
blommor och grönt till gudstjänsten.
Midt emot står
orgeln, från hvars läktare vacker och stämningsfull
sång ofta utföres. Den enda prydnad kyrkan äger
äro bilderna af dess grundläggare Professor O. GLAS1
och af brunnens välgörare Biskop A. kalsenius samt
åtskilliga gamla, värdefulla kopparstick, återgifvande
bilder ur Jesu lif och pinohistoria, hvilka förut hade
sin plats i den gamla kyrkan.
Dessutom äger kyrkan
nistrarne

intressanta

kommunionkärl

kalk af tenn

(äldre modell),

kom under Professor Glas'
med

I

en

nästan

gifvet följande:
till

minne

af

finnås
-

—».

—

den

Riddaren Olof
Och

en

annan

tid, samt

af silfver, som till¬
vacker oblatask,

en

kyrka på locket och följande inskription: »Mig

en

1

från olika tider, såsom: En

utplånad skrift på baksidan af porträttet finnes
—

älskade

Glas, hafva

deras

an-

»för att vid Sätra Brunn för framtiden bevaras

namn

och vördade
110

Intendenten, Professorn och

af hans patienter bekostat detta porträtt.

upptagna

å

en

förteckning,

»Porträttet är måladt af Demoiselle C.

som

—

—.»

är förvarad

\J2
petter Wendelin til Surbruns

kyrkian skiänckte, för
upå hans helsa tänckte». En utmärkt
prydlig, gammal kyrkhåf finnes äfven. Utom för guds¬
tjänst uppläts kyrkan under brunnstiden äfven till att där
gifva konserter och hålla lämpliga föredrag. En gång
om
året, Nyårsdagen, öppnas templet för den kring¬
boende allmänheten till gudstjänst.
Den gamla kyr¬
kan uppläts, sedan den nya tagits i bruk, till läsrum
för allmogen, innan den blef använd för gymnastik, först
är 1879.
Med kyrkans uppförande och invigning afslutade GLAS sin så framgångsrika och välsignelsebringande verksamhet vid Sätra brunn. För att framhålla
en
del häraf, må här anföras ett utdrag ur Professor
C. M. Th. RäBENII Rektorsprogram 1868.
»Sätra Hälso¬
det at Gud i Nåd

brunn besöktes under

1867 af 1,445 personer,
1,284 tillhörde allmogen och 211 voro s. k.
ståndspersoner. Mot betalning gåfvos 14,745 bad, utan
betalning lämnades till den fattigare delen af allmogen
7,626 bad, liksom medellösa ståndspersoner kostnadsfritt
erhållit ett icke obetydligt antal sådana.
I mat, läke¬
medel och kontanter har brunnens sjukhus och fattig¬
kassa lämnat de mest behöfvande 1,357 Rör 52 öre.
Under de sista 16 åren uppgick brunnsgästernas sam¬
manlagda antal till 22,532 personer, af hvilka 3,299 voro
ståndspersoner och 19,233 allmoge. Fribaden till den
fattiga delen af allmogen uppgingo under sista 10 åren
till 61,151.
Understödet åt de fattige utgjorde från
1852—1868 17,295 Rdr 93 öre. Dessutom äro af
boningshusen många till- eller nybyggda, alla reparerade
och rummens antal ej obetydligt ökade.
Det samma
gäller om vagnshus, stallar, tvätthus och magasin, hvarjämte brunnens alla byggnader nu äro takade med tegel
eller pertor.
Inventarier af alla slag, dels nya, dels
reparerade. Utgifterna under ofvan sagda tid för alla
dessa nybyggnader, reparationer, inventarier, promenader
af

hvilka

sommaren
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och

utdikningar belöpte sig till 95,487 Rdr 77 öre, häri
något öfver 1,000 Rdr som Professor Glas
utan ersättningsanspråk betalade».
Af det redan anförda framgår, hvad Intendenten
inräknade de

Glas uträttade

vid

Sätra;

framstående läkare och
sitt

intendentskall, han

och

omfattade sina

icke

minst,

men

det

var

icke blott

var

äfven

en sann

människovän

patienter, och bland dem de

med det varmaste intresse.

far för dem alla.

som

skicklig organisatör han fullgjorde

Han

arma

var

som

Hans största

betydelse vid Sätra
berodde kanske just på dessa egenskaper.
Det finns en liten anekdot, som visar det förhållande,
som rådde mellan Intendenten och hans patienter.
Pro¬
en

fessorn

c. H.

och

hans

Underläkare, sedermera Professor E.

cl.ason åkte tillsammans i

schäs

från

Uppsala
Men så
snart de kommit in på Sätra område, bytte de om plats
och clason tog tömmarna, ty Glas' hela uppmärk¬
samhet och intresse togs i anspråk af det publikum,
som
på båda sidor om vägen ända fram till brunnshuset
bildade häck, samt vördnadsfullt och jublande hälsade
till

Sätra, då Glas

satt

till höger och körde.

sin afhållne Intendent välkommen till brunnen.
sin

sida

vänner

måste för

Han å

odeladt kunna ägna sig ät sina
hafva båda händerna fria för att vinka åt dem
att

och

utpeka en och annan af de mest bekanta, som han
faderligt kallade vid namn och frågade om hans hälsa

m.

m.

Professor Glas'

rykte var stort i hela mellersta och
Sverige, och det sätt, hvarpå ännu lefvande, gamla
personer tala om honom, ger anledning antaga, att hans
namn
och gärning vid Sätra skall lefva ännu i långa
norra

tider framåt.
Med

anledning af den ledigblifna intendentsbefatt¬
ningen anmodades de vid Universitetet anställde läkarne,
i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Brefvet af den
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jan. 1854, af Med. Fakulteten att, i händelse någon
några af dem funne sig hugade att åtaga sig
nämnde befattning, därom inom viss tid göra anmälan
13

eller

hos Dekanus vid Universitetet.

Endast

en

anmälan in¬

kom, nämligen från Med. Adjunkten D:r FREDRIK BJÖRN¬
STRÖM i en motiverad skrifvelse1, åtföljd af meritför¬

teckning i 18 punkter.
I yttrande till det Större Akademiska Konsistoriet
förklarades
han
enhälligt af Fakulteten fullt skicklig
och kompetent till befattningen, hvarför han af Fakul¬
förordades till erhållande af densamma.

teten

Till

detta förslag ville några af Fakultetens med¬
foga ett tillägg2, hvarvid olika meningar gjorde
sig gällande. Vid slutlig omröstning härom segrade
Professor ALMÉNS förslag till motivering, hvilken, så¬
som
afvikande från de principer, som tillämpats vid
föregående intendentsval, här upptages ordagrant, som
den lydde:

lemmar

»Då

erfarenheten

gång utnämnde inten¬
befattning äfven
sedan de blifvit utnämnde till professorer och till och med
då de afgått från professuren bibehållit den som emeriti, så
anser
sig Faculteten, som är skyldig att vaka öfver den
testamentariska dispositionens riktiga fullgörande, böra fästa
Konsistorii uppmärksamhet på skadan af och oriktigheten uti,
att den en
gång utnämnde intendenten med stöd af sin en
gång erhållna fullmakt bibehåller sin befattning äfven då
han framdeles åtager sig uppdrag, som lägga hinder i vägen
för med intendentsbefattningen förenade skyldigheter. Detta
denter

blifver

för Sätra

visat, att

en

brunn bibehållit nämnde

emellertid

förhållandet, om intendenten vid Sätra
i praktisk medicin eller Chirurgi
vid Universitetet, ty såsom sådan är han skyldig att ansvara
för sjukvården å det nya, stora sjukhuset för hela året och
således vistas vid Universitetet äfven om sommaren, eller
just den tid, då han såsom intendent måste uppehålla sig
brunn

blifver

Professor

1

Med. Facultetens

2

Med. Facultetens prot.

prot. af d.

6/n 1867.

af d. 13

n

1867, §

4.

i75
vid

Sätra

skrifvet,

brunn.

Då

det

vidare för närvarande är före-

intendentsbefattningen företrädesvis skall innehafvas af läkare, tillhörande Med. Faculteten, så synes däraf,
att denna befattning endast i det fall, att inom Faculteten
ingen därtill hugad eller kompetent person skulle finnas,
bör af andra innehafvas och att således, om någon vid
Faculteten anställd läkare erhållit nämnde befattning, han
äfven

att

lämna densamma i händelse han lämnar Facul¬

bör

På

det att förordnande till den nu lediga sysslan
föranleda till någon af ofvan antydde oformlig¬
heter eller olägenheter, anser sig Faculteten nu böra fästa
Konsistorii uppmärksamhet på den fördel, som vunnes, om

teten.

ej

måtte

Konsistorium

förordnande

ville

hos

H.

Exc.

Kansleren

hemställa, att

till

intendentsbefattningen vid Sätra brunn ut¬
färdades för Adjunkten Björnström för den tid, han innehar
Adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin.
Vid

detta tillfälle

uppträdde äfven Professor Glas
ytterligare tillägg till Fakultetens skrifvelseförslag till Konsistorium, hvari han anhöll, att under¬
dånig anhållan måtte göras hos H. Maj:t Konungen,
med ett

att

en

utom Universitetet

stående läkare icke förordnades

till Intendent för

längre tid än till dess Med. Adjunkten
Professorn ansåg nämligen, att det för
Sätra och de med. studerandes utbildning vid brunnen
var en
hufvudsak, att Med. Adjunkten beklädde inten¬
dentsplatsen, samtidigt som härigenom själfva ändamålet
med gåfvan af Sätra brunn till Universitetet bäst vun¬
nes
»att hjälpa fattige sjuke och därjämte befrämja
läkarebildningen» — ty så måste uttrycket i Biskop
Kalsenii testamente tolkas.
Detta Glas' förslag upp¬
togs dock ej af Med. Fakulteten.
sökte

tjänsten.

—

I

sin skrifvelse till Kansleren Grefve G. A. Sparre

instämde

det

Fakultetens

Stora

Konsistoriet till

alla delar i Med.

förslag och i det däri gjorda tillägget, hvilket
äfven gillades af Kansleren, som förordnade Adjunkten
björnström till Intendent den io februari 1868.
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14.

Fredrik Johan

Björnström

1868-1878
föddes den 28 april 1833 i Stockholm, där fadren var
Assessorn, Protonotarien i Kammarrätten Johan Björn¬
ström; modren var Magdalena Christina (Maddy) Malmstedt.

Björnström blef student 1851 i Uppsala, tog Fil.
1856, blef Fil. D:r 1857,
Med. Kandidat 1859.
Han
studerade praktisk medicin
i Tyskland, Frankrike och
England 1862—1863.
Dis¬
puterade för adjunkturen i
Chirurgi, Obstetrik och Ophtalmiatrik 1863 samt utnämn¬

Kandidat- och dimissionsexamen

des

samma

år till

Adjunkt i

ofvannämnda ämnen.

I alla

sina

aflagda examina erhöll
mycket vackra betyg. Ar
1864 promoverades han till

han

Med. Doktor. Erhöll transport

till

adjunkturen i teoretisk
praktisk medicin 1865.
Under flera perioder förestod han professuren i åt¬
skilliga af medicinens grenar, förordnades att bestrida
Öfverläkartjänsten vid Uppsala hospital och förestå den
psychiatriska kliniken 1865—1866.
Han utnämndes
1878 till Med.-råd och förordnades 1882 att bestrida
e.
o.
professuren i psychiatri vid Karolinska Institutet
och Ofverläkaretjänsten vid Konradsberg.
Han
tjänstgjorde som Underläkare vid Sätra
brunn sommaren 1863.
P"rån trycket har han utgifvit
F.

j. Björnström.

och

flera arbeten och skrifter, bland hvilka
svenska hälsokällors äldre

historia,

1.

må nämnas: »Om
Medevi, 2. Sätra.»
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Han

företog flera resor dels i botaniskt syfte inom
Sverige, dels för idkande af med. studier utomlands.
björnström var gift i:a gången 1863 med Hedvig
Joh. Lovisa Sievert, f. 1836, d. 1872, 2:dra gången
med Maria Håkansson, f. 1846. Med.-rådet björnström
afled d. 22 september 1883 a Konradsberg.
För första gången på 100 är framgår icke af Uni¬
versitetsprotokollen, att den tillträdande Intendenten gör
framställning om lån eller förskott till afhjälpande af
bristerna samt i och för tilltänkta förbättringarvid brunnen.
Men så emottog den nye vårdaren af Sätra ange¬
lägenheter efter sin företrädare en hopspard summa af
något öfver 6,000 Rdr. Ett rätt vackert kapital, om
man
tager i betraktande de svårigheter, som mötte vid
den föregående Intendentens tillträde, och den bygg¬
nadsverksamhet,
Med

som

han utöfvat vid Sätra!

det

rykte, Sätra åtnjöt vid Professor Glas'
afgång, och den stora tillströmning af gäster, som då
ägde rum, borde det icke hafva varit svårt handhafva
ekonomien vid brunnen, synnerligast då en så pass stor
grundplåt fanns att bygga på. Men, enligt hvad som
visade sig längre fram vid denna intendentsperiods slut,
blef

resultatet icke det, som man väntat.

Intendenten

Björnström började ganska snart, liksom nästan alla
hans föregångare, att vidtaga goda anordningar och
verkställa nybyggnader vid Sätra.
Sålunda tillökade
han badhuset med tvenne vid detsamma tillbyggda små
flyglar, den s. k. »Kallvattenkuren för Herrar och Damer».
Dessutom uppsatte han »Allmänna badhuset» för 3.
klassens badgäster, hvilket förlades ungefär 20 meter
sydväst om det badhus, som var uppfördt af Glas.
Under de första åren af björnströms intendenttid före¬
kom en stark torka, som hade till följd, att det uppstod
ganska stor brist på vatten för badhusets behof. Han
lät då, för att afhjälpa denna olägenhet, uppgräfva den
Sätra brunns krönika.

I 2
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rätt

ansenliga reservoiren,

ligger mellan Brunns¬
Trefaldighetsbassäng, hvilket arbete visade sig
som

huset och badhuset, samt leda vattnet från
källan
vara

ned

i denna

af stort gagn.
Den

lilla

byggnad i lusthusstil, som har sin plats
på sidan om brunnshuset och numera användes
till biljettkontor, blef af björnström flyttad hit från
den numera s. k. Flemmingallén, där den förut gjort tjänst,
dels som förvaringsrum för kloten vid den där förlagda
strax

Björnbo.

kägelbanan, dels sedermera som kiosk för mineralvattens¬
försäljning. I stället för byggnadskomplexet Hagen,
hvarest Intendenten dittills logerade, lät björnström
1871 midt emot vid skogskanten såsom intendentsbostad
uppföra en rätt stor tvåvåningsbyggnad, hvilken blef
kallad Björnbo.
Denna byggnad, som erhölls för ett mycket godt
pris, 1,500 kronor, hade flyttats från Sala och uppsattes
i det skick hvari den befanns.
Liksom flera föregående
intendenter vidtog äfven björnström rätt stora torrlägg¬
ningar af Sätra vattensjuka mark. Det sista byggnads¬
företag, som han enligt protokollen verkställde, var upp-
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förandet

1874 af en barackbyggnad i två våningar, som
Skogsbo, afsedd till bostad för 3. klassens
gäster. Bredvid densamma förlades ett marketenteri,
till hvilket användes köksbyggnaden, som låg utmed
Nybygget. Denna mycket enkla barack kom, som seder¬
mera visade
sig, att spela en rätt ingripande roll i Sätras
ekonomi och blef under en lång följd af är en verklig
kräfta för densamma.
Den hade kostat en ansenlig
summa penningar,
omkring 28,000 kronor, mera, ansågs
benämndes

det

—

helt säkert med rätta

—

än den

var

värd.

En

förklaring hvarför baracken kom till stånd, finnes i
clen mycket stora tillströmningen af brunnsgäster detta
år, hufvudsakligen af allmogeklassen. Enligt Universi¬
tetets
Rektors redogörelse för brunnens verksamhet
besöktes Sätra under sommaren 1874 af 1,500 patienter,
däraf 216 ståndspersoner och 1,284 tillhörande allmogen.
Af dessa voro 1,002 betalande och 498 gratister. Från
den tiden börjar det äfven blifva mera ondt om medel
att verkställa alla de moderniseringar och utvidgningar,
som åstundades, och hvilka voro
nödvändiga för att kunna
motsvara tidens
ökade fordringar och kunna bestå i
den alltjämt tilltagande konkurrensen.
Härför måste besparingar och indragningar vidtagas
i

ett

och annat för att nedsätta driftkostnaderna.

Intendenten
reraren

vid

anställd i

uppsade på grund häraf 1877 Kam¬
brunnen, E. H. LEJONMARK, som där varit

18 år.

Härigenom kunde brunnen göra en
besparing af emellan 2 och 3 tusen kronor om året, då
Kamrerns inkomster utgjordes i fast lön af 1,300 kr.

och dessutom af boställsförmåner.

Bostället skulle näm¬

ligen

komma att utarrenderas till ett belopp af 1,000
kr. årligen.
LEJONMARK skulle således ha blifvit den
siste Kamreraren vid Sätra, som innehade Fängsbacken
som

boställe.

BJÖRNSTRÖMS afsikt

var

nämligen, att de göromål,

i8o

handhafts af Kamreraren, skulle

som

denten

och

honom underordnade

Emellertid

nen.

kunnat

måtte

realiseras

denna

uppdelas på Inten¬

tjänstemän vid brun¬

besparingsåtgärd icke

under

i
år, ty redan 1879
Kamrer C. bäärnhjelm antagen,
hvilken äfven innehade Fängsbacken, åtminstone som
boställe, om han än icke hade förmånen att åtnjuta

finner

man

en

mer

än

ny

ställets

afkastning. Efter honom tjänstgjorde åren 1882
—1885 f. d. Bokbindaren, Fil. Kandidaten och Skrift¬
ställaren

m.

m.

Kamrer
nämnden

Johan Wallinder

lejonmark

som Kamrer.
hade emellertid hos Drätsel¬

i

Uppsala anhållit om pension på grund af
långa tjänstetid och höga ålder. Denna ansökan,
som var
åtföljd af intyg från såväl Professor Glas som
Intendenten björnström, hvilken senare vitsordade, att
lejonmark med utmärkt nit deltagit i förvaltningen
och gjort sig särdeles förtjänt af pension, blef likväl af
Drätselnämnden ej bifallen.
Nämnden1 ansåg nämligen,
att, då Kamreraren icke varit fast anställd såsom tjänste¬
sin

vid brunnen samt Sätra brunn för närvarande icke

man

ägde någon disponibel behållning, nämnden för sin del
måste afstyrka Kamrerns ansökan.
Beslutet delgafs det
Större Akademiska Konsistoriet.

Björnström hade vid denna tid, då han stod i
begrepp att lämna sin plats vid "Sätra och redan var
utnämnd

ingifvit

till
en

brunn till
anhöll

Medicinalråd,

till

Universitetskansleren

skrifvelse, hvari han meddelade, att Sätra
en skuld på 23,500 kr.,
samt

honom häftade i

om

föreskrift, huru denna skuld borde af brun¬

gäldas, då han redan hade anställning i Medicinal¬
styrelsen. Han anhöll på grund häraf, att vid tillsättande
af hans efterträdare till intendentsbefattningen skulle
nen

fästas
den

det

nye
1

villkor, att brunnens skuld borde inlösas af

Intendenten, samt att, intill dess Med. Fakul-

Drätselnämndens prot.

d. M/g 1878.
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anmält

någon på ofvansagda villkor hugad sökande,
björnström fortfarande skulle sköta platsen. Härtill
fäste Med.-råd. björnström uppmärksamheten vid det
förhållandet, att, därest icke den af honom sålunda före¬
slagna lösningen af frågan vunne bifall, för honom endast
aterstode antingen att bibehålla sin ordinarie plats vid
Universitetet, eller ock, innan han lämnade Sätra, be¬
täcka sin fordran genom försäljning af en del af hvad
han där för egna medel inköpt.
Det bör icke förvåna, om detta meddelande kom
teten

oangenäm öfverraskning för vederbörande myn¬
digheter vid Universitetet. Det blef Drätselnämnden,
som
sedermera uppsatte förslag till, hur denna affär
skulle ordnas, sedan mer eller mindre skarpa skrifvelser
och utlåtanden under loppet af ett år afgifvits från de
olika myndigheternas sida.
Drätselnämnden å sin sida
ville dock icke befatta sig med saken, förr än syn blifvit
hållen vid Sätra, hvarigenom upplysning kunde vinnas
i fråga om bedömandet af värdet och afkastningen af
de förbättringar vid brunnen, för hvilkas åstadkommande
Med.-rådet björnströms
omförmälda fordran skulle
hafva tillkommit.
Synen förrättades af den nytillsatta
styrelsen1 för Sätra brunn, och denna blef i sitt utslag
ganska mild. Den berörde visserligen, hvad som kunde
kritiseras, men framhöll desto mer alla de förbättringar
och utvidgningar, som voro verkställda af Intendenten
som

en

Björnström.
Efter

att
åtskilliga sammanträden hållits och ut¬
afgifvits i den segslitna frågan af de olika myn¬
digheterna, kom ändtligen en uppgörelse till stånd, hvar-

låtanden

vid bestämdes:
I.

till Med.-rådet Björnström skall utbetalas från brunns¬
inrättningen hvad som finnes disponibelt i brunnskassan

Att

1

Styrelsens

Univ. arkiv.

skrifvelse af d. 27 6 1879 i Drätselnämndens prot. i

i82
till

II.

belopp af 2,500 kr. jämte 6 procents ränta
1879 års början till utbetalningsdagen.

ett

från

Att för betäckande af
mot

säkerhet,

som

återstoden, 2 1,000 kr., Med.-rådet
af Drätselnämnden godkändes, af

Universitetet skulle erhålla

ett

efter öfverenskommelse

uppsägbart kontant lån till belopp af 10,000 kr. mot
6 % årlig ränta, samt direktionen för Sätra skulle
tillförbindas att af brunnens behållna afkomst, i den
mån denna ej vore behöflig för inrättningens bedrifvande, dels betala från 1879 års början 6 % ränta å
21,000 kr., hvilken ränta intill den dag, då det före¬
slagna lånet af 10,000 kr. till Björnström utlämnades,
skulle erläggas till honom, men från och med nyss¬
nämnda dag skulle för sagda 10,000 kr. betalas till
Akademiska Ränteriet, hvaremot räntan för 11,000 kr.
eller den mindre summa däraf, som efter årliga amor¬
teringar kunde återstå, fortfarande skulle till Björn¬
ström
erläggas, dels ock därförutan genom årliga
amorteringar till Björnström inbetala nyssnämnda
summa af
11,000
kr. samt därefter,
sedan dylik
inbetalning till fulla beloppet skett, på enahanda sätt
genom årliga amorteringar inbetala till Akad. Rän¬
teriet Björnströms af Universitetets allmänna kassa
erhållna ofvannämnda lån af 10,000 kr.
Detta

förslag erhöll af dåvarande Kansleren Grefve
gillande.
Redan då Med.-rådet björnströms skrifvelse an¬
gående hans fordran blef känd, vändes vederbörande
myndigheters uppmärksamhet på, att en förändring i
sättet för Sätra brunns förvaltning borde äga rum.
Och
det blef Med. Fakulteten, som framställde förslaget om
tillsättande af en särskild styrelse för brunnen och äfven
på Drätselnämndens anmodan uppgjorde förslag till
reglemente för en dylik styrelse.1
Sedan åtskilliga ändringar blifvit gjorda i regleHenning Hamilton stadfästelse och fullt

1

skiöld,
E.

Den

första

hvilken

styrelsen bestod af Professorerna C. G. Hammarsedermera efterträddes

Clason och Intendenten

af Professor

G. Bergman.

P. Hedenius,

i83

mentsförslaget af Drätselnämnden, öfverlämnades det¬
samma

till

det

Större

Akad.

Konsistoriet och

var

af

följande innehåll:
§ i. Sätra brunns förvaltning är uppdragen åt en
styrelse, bestående af Brunnsintendenten samt två af det
Större Konsistoriet för 5 år i sänder valda ledamöter, af
hvilka den

ena

af Konsistoriet

utses

till ordförande.

Sam¬

tidigt med utseende af ledamöterna utser Konsist. jämväl
två styrelsesuppleanter.
Såväl ledamöterna som suppleanterna väljas inom det
Akad. Konsist. eller Med. Facultetens ledamöter.
Styrelsens
medlemmar åtnjuta ingen aflöning, men bekomma af brun¬
nens
medel ersättning för sina resor efter gällande rese¬
reglemente.
§ 2. Styrelsen beslutar i alla frågor rörande Brunnens
ekonomi med undantag af frågor 0111 brunnens skuldsätt¬
ning, som icke må äga rum utan därtill i vederbörlig ord¬
ning erhållet tillstånd.
§ 3. Styrelsen uppgör årligen förslag till inkomst- och
utgiftsstat för brunnen, upptagande beräkneliga inkomster
samt utgifter för brunnens drift och underhåll, aflöning och
öfriga förmåner för samtliga befattningshafvande vid brunnen,
fastställa Brunnsordning och reglemente för den ekonomiska
förvaltningen, bestämma brunns- och badafgifter, hyror m. m.,
antager på förslag af intendenten Syssloman, Predikant,
Brunnsmästare och Restaurator, utfärdar instruktion för sysslo¬
man, brunnsmästare och betjäning samt aflämnar inom före¬
skri fven tid till Universitetets Drätselnämnd granskad och
godkänd räkenskap för föregående året, åtföljd af berättelse
om det tilländagångna årets förvaltning.
Styrelsens förslag
till inkomst- och utgiftsstat skall
efter Drätselnämndens
hörande i ärendet underställas det Mindre Akad. Konsistoriets

pröfning och stadfästelse.
Sedan Brunnens räkenskaper för hvarje år på ofvan
föreskrifvet sätt blifvit till Drätselnämnden inlämnade, äger

ifall

anledning därtill förefinnes, till det
fråga om förvaltningen afgifva fram¬
ställningar, hvarefter Mindre Konsistoret i förekommande
fall äger meddela beslut, som blifver styrelsen till efter¬
Drätselnämnden,
Mindre

Konsistoriet i

rättelse förbindande.

§

4.

Brunnsintendenten

är

föredragande

i

styrelsen
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och

dess

verkställande

direktör

brunnsinrättningens
egenskap brunnsservisen
i de delar,
som icke genom styrelsens reglemente och in¬
struktioner äro bestämda, antager och afskedar underläkare
samt den lägre brunnsbetjäningen, om hvilka åtgärder styrelsen
dock bör erhålla kännedom, ansvarar för sjukvården vid
brunnen under brunnsterminerna samt aflämnar till Kungl.
Med.-styrelsen den föreskrifna årsberättelsen.
samt

föreståndare och anordnar i sådan

Dessa

stadgar blefvo af det Stora Konsistoriet

an¬

tagna och fastställda den 1 mars 1879.
Till de

behag, som fortlefvat vid Sätra från denna
period, hör den vackra sång, som alltsedan dess
där förekommit.
Denna infördes af Intendenten BJÖRN¬
STRÖM, som, själf sångare, visste vid valet af med.
studerande samla omkring sig vackra röster dessa är vid
Sätra.
BJÖRNSTRÖM utnämndes till Med.-råd hösten
1878 och lämnade därför sin befattning vid Sätra med
det årets utgång.
Vid slutet af ansökningstiden till återbesättande af
intendentsplatsen vid Sätra1 hade äfven vid detta till¬
fälle endast en sökande anmält sig.
Och då adjunk¬
turen
i prakt, medicin vid Universitetet var indragen
samt e. o. Professuren i Pediatrik och praktisk medicin
ännu ej
blifvit tillsatt samt den sökande, Docenten i
Epidemiologi och allmän hälsovård Med. Doktorn F. A.
G. Bergman, ansågs fullt kompetent, beslöt Med. Fakul¬
teten
förorda honom till platsens erhållande.
Härvid
tillkom denna gång ytterligare en bestämmelse, som äfven
sedermera följts vid tillsättande af alla följande Inten¬
denter.
Det föreslogs nämligen, att intendentsbefatt¬
ningen endast skulle tillsättas på 5 år, under hvilken
tid man hoppades, att såväl Professuren i Medicin som
den äfven lediga e. o. Professuren i Kirurgi hunne blifva
sista

besatta.
1

Universitetskansleren förordnade äfven Docenten

Med.

Fakultetens prot.

d. 4

i

1879.
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till Intendent den 30 jan. 1879, men med
skyldighet för honom att underkasta sig de förändringar
i afseende på styrelse och förvaltning af brunnen, som
kunde blifva i laga ordning föreskrifna — en klausul i
bergman

fullmakten,

som

förut icke förekommit.

Frans Anton Gustaf

15.

Bergman

1879-1885.
Docenten

Bergman föd¬
den 27 dec. i
Stockholm, där fadren Johan
August Bergman-Olsson var
grosshandlare. Hans moder
des

1837

hette Henrika Deutsch.

Han

blef student i

Uppsala 1856,
1867 och
promoverad Med. Doktor
1869. Samma år förordnades
han till Docent i Epidemio¬
logi vid Universitetet. Som¬
Med.

Licentiat

maren

dande

1864

han biträ¬

var

Läkare

Sätra

vid

F. A.

G.

företog
enskildt, dels på offentligt uppdrag

dels

utländska
Från

Bergman.

bergman

brunn.

Han

resor.

erhöll

Professors

en
n.

hel mängd
h.

v.

1903.

har han utgifvit åtskilliga skrifter i me¬
Han var gift med Emilia Maria Wetterdal. Pro¬

trycket

dicin.

fessor Bergman

dog d. 19 maj 1910.
framgått af här förut relaterade förhållande,
emottog Intendenten Bergman sin befattning vid Sätra
under rätt ogynnsamma ekonomiska omständigheter för
Som

Brunnen.
hans

Det

är

administrativa

därför

så

särskildt betecknande för

skicklighet och den stora talang,
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han

hushållare, då vid den första femårs¬
periodens slut BERGMAN icke blott hade afbetalt om¬
kring 8,000 kr. af skulden, utan för nybyggnader och
jordegendomens förbättring användt en summa af
14,000 kr. samt dessutom hade till förfogande 3,000 kr.
disponibla medel. Oaktadt flera smärre hälsobrunnar i
de omgifvande landskapen under denna BERGMANS första
tid hade börjat anlitas, hvilket åstadkom en större kon¬
kurrens, hölls brunnsgästernas antal vid Sätra ändock
uppe, i synnerhet inom första klassen.
På grund af
ofvan åberopade lyckliga resultat ansåg sig Med. Fakul¬
teten, då perioden var till ända för BERGMAN och han
ånyo 1883 sökte platsen, äfven »kunna vitsorda Docen¬
ten BERGMANS synnerliga skicklighet som Intendent vid
Sätra», hvilket äfven visade sig genom det stora för¬
troende han åtnjöt såsom läkare af sina därvarande
patienter. Med. Fakulteten anhöll därför hos Stora
besatt

som

Konsistorium,
leren hemställa

att detsamma ville hos Universitetskansutfärdande af nytt

konstitutorial för
5 år, räknadt från
den i januari 1884, vara Intendent vid Sätra hälsobrunn.
Bland de nybyggnader och ändamålsenliga förbätt¬
ringar, som företogos under denna tid, må nämnas upp¬
förandet af det största för första klassens gäster afsedda
huset vid Sätra, det så kallade Bergabo, för en kostnad
om

Docenten

G. BERGMAN

af

kr.

8,000

Det

att

under

erinrar emellertid icke

om

den

ur¬

sprungliga Sätrastilen, utan har sin icke synnerligen till¬
talande arkitektur för sig och utgör en slags tornbygg¬
nad i våningar med utvidgningar ät sidorna.
Det erbjuder onekligen bland de gamla små, röda
Sätrahusen en syn, som ofta förekommer i våra s. k.
framåtgående småstäder, där ett nytt, braskande »palats»
i omöjlig stil kastas upp midt bland stadens gamla
hedervärda kulturminnen.
Då huset är förlagdt uppe på
en
af Sätraklipporna och äger ett ganska dominerande

i87
läge, var det åtminstone förr om åren en omtyckt till¬
flyktsplats för brunnsgästerna, dä dessa önskade uppe
från tornplatån beundra en vacker solnedgång och få
en

öfverblick af Sätraområdet.
Om

icke

ökades dock

hus,

förmedelst verkställd

nybyggnad, så till¬
brunnsegendomen 1882 med ytterligare ett

det enda inom brunnsområdet varande,

tillhörde

brunnen,

i

det att bergman för

som

1,000

icke
kr.

köpte in förre Rumormästaren hofbergs hus, hvilket
han lät reparera och reda om; i stället fick den s. k.
krogen bakom köket skatta åt förgängelsen. Sedan
Fängsbacken numera var utarrenderad, kräfdes äfven
där förbättringar: en ny ladugård var behöflig och
uppfördes. Bergman lät äfven modernisera flertalet af
de gamla Sätrahusen på så sätt, att han tillbyggde
verandor på dem, hvilket, om det också beröfvade husen
deras gamla stil, helst de ursprungliga förstugukvistarna
vid Hagen och Broarne borttogos, likväl måste erkännas
vara af praktisk
nytta och beredde ett ökadt behag åt
brunnsgästerna. Dessutom vidtog han många förbätt¬
ringar inomhus.
Af styrelseprotokollen får man den uppfattningen,
att det vid bergmans tillträde till intendentskapet måtte
ha varit ganska dåligt beställdt med allt hvad inventarier
och utredning beträffar.
Sålunda saknades fullkomligt
gardiner till alla rum. Stor brist rådde pä alla slags
sängkläder, liksom förrådet af linne var alldeles otill¬
räckligt. I flera lägenheter saknades äfven en del af
de nödvändigaste möblerna etc.
Sedan de sjukes behandling med gymnastik under
Bergmans tid kommit mera till användning, blef en
nödvändig följd häraf en utvidgning af gymnastiklokalen,
hvilken sedan 1879 var inrymd i den forna kyrkan.
Han beslöt därför 1884 bygga till huset åt öster, hvarigenom vanns icke blott större behöfligt utrymme, utan
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äfven

att

frisk

luft

ständigt fanns i

lokalen, hvilket

förut saknats.
Då Docenten BERGMAN hade till

specialitet hudens
gifven följd häraf, att till brunnen kommo
en
stor
del personer, som ledo af hudsjukdomar, för
att härför finna bot.
Sätra har antagligen, hvarken före
denna tid eller efter densamma, någonsin hyst så många till
det yttre bedröfliga och sargade anleten som de, hvilkas
ägare nu sågos vandra i parkens gångar och prome¬
naderna.
Det var något beklämmande, som de åren
vård,

var en

hvilade

öfver

Sätra,

och

då

härtill kom, att

en

viss

pietistisk ton och anda var härskande, kan det ju hända,
att en viss sordin i någon mån lades äfven på de nöjen
som
bjödos.
Så småningom bidrogo nog dessa omständigheter
att

minska frekvensen af besökande vid brunnen.

dä stället är

Men

tillflyktsort för sjuka och lidande, som
åstunda bot för sina krämpor samt behöfva ro och stilhet,
kan ju en inskränkning i nöjen anses vara en god sak.
Härmed är icke sagdt, att Sätra alldeles led brist på
nöjen och tidsfördrif ens denna tid. Det var egentligen
musiken eller fastmer sången, som under denna period
intog hedersplatsen bland nöjena, och härtill bidrog,
utom de unga kandidaterna, som voro sångare, i främsta
rummet fröken LAURA WALLIN, brunnens organist sedan
några år tillbaka. Icke allenast i kyrkan under guds¬
tjänsten och konserter kunde allmänheten få njuta af
hennes
härliga altstämma; äfven vid alla möjliga
andra tillfällen beredde hon brunnsgästerna stor glädje
genom sin sångkonst, då hon, själen i dessa ädla nöjen,
alltid var beredd att dela med sig af den rika gåfva,
hon af en god Försyn erhållit.
Fröken WALLIN kom
som
organist till Sätra 1877, och i öfver 30 år verkade
hon därstädes, till dess sjukdomen bröt hennes krafter.
Ljus och vacker blef hennes gärning vid Sätra.
en
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Till de
äfven hade

tidsfördrif,

som

förekommo och hvaraf brunnen

viss nytta,

bidrog i ej ringa mån en för¬
ening, som bildades 1884 af brunnsgäster och de unga läkaren

ämnena, benämnd »Drifbänken».
att biträda

Den hade till ändamål

intendenten

med öfvervakande och tillsyn af
parker och trädgårdsanläggningar samt de
allmänna platserna och lokalerna,
uppgöra förslag till och efter intendentens medgifvande
utföra eller öfvervaka utförandet af nya anläggningar
samt i mån af tillgångar anskaffa bilder, minnesmärken
och byggnader, afsedda att pryda parker och platser,
samt för öfrigt utöfva en för brunnen och dess gäster
nyttig verksamhet.
Sejoursafgiften var 1 kr. för dem af i:a klassens
brunnsgäster, som önskade ingå i föreningen. Anteck¬
nade man sig som ständig ledamot, erlades 5 kr. en
gång för alla.
brunnens

att

Föreningens program var,
storslaget, men hade

fattande och
af

som

synes,

nog

fordrat

både om¬
styrelse

en

stabil natur, för att den vackra idén skulle kunnat

mer

komma till sin fulla rätt.

Af

föreningens bevarade räken¬
skaper ser man,
bestånd i 20 år.
I början af år 1886, tre är innan perioden var tilländalupen, anhöll Bergman att blifva befriad från be¬
fattningen såsom Intendent. En stor förtjänst, som af
att den likväl ägde

Med. Fakulteten framhölls beträffande Intendenten berg¬
mans

verksamhet

vid

Sätra,

var,

att han där

användt »flera medicine kandidater och

årligen

studerande, hvari¬

brunnen börjat vinna en ej ringa och af dess
gifvare sannolikt afsedd betydelse för den medicinska
undervisningen». I samma skrifvelse, där bergmans
anhållan om befrielse från intendentsysslan beviljades af
genom

dåvarande
ordnade

Universitetskansleren

denne

louis

i)e

geer, för¬

på det Större Konsistoriets förslag den
befattningen, Professorn i praktisk me¬

ende sökande till

dicin, Med. D:r S. E. Hensciien till Intendent vid Sätra.
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Salomon Eberhard Henschen

16.

1886—1900
föddes den 28 februari

1847 i Uppsala, där fadren var
Magistrats^ekreteraren Lars Vilhelm
Henschen, f. 1805, d. 1855; modren Augusta Münch
af Rosenskiöld, f. 1806, d. 1856.
Släkten henschen
härstammar från Brandenburg och inkom under Gustaf
II. Adolfs tidigare regeringsår till Sverige med Andreas
hensigen, borgare i Jönkö¬
ping. Professor henschen
har varit gift tvänne gånger,
i:a
gången med Gerda He¬
Rådmannen

och

lena Maria

Sandell, f. 1852,

d.

1907, dotter af Landtbrukaren A. Sandell, f. 1817,
d.

1888 och Ch. Aurora

Sjö¬
gren, f. 1817, 2:dra gången
med Maria Augusta Pikulell,
f. 1877.
Henschen blef student

s. e. Henschen.

1862 i

Uppsala. Promoverad

Med.

Doktor

erhöll

1880, då han

Sv.

Läkarsällskapets
Kungl. Vetenskapsakademiens pris för sin af hand¬
ling. Aren 1880—85 var han Intendent vid Ronneby.
Efter att hafva innehaft platsen såsom Laborator i expe¬
rimentell patologi blef han 1882 Professor i praktisk me¬
dicin vid Uppsala Universitet.
och

Han
1900;

sala

var

Intendent

vid

Sätra brunn åren

1886—

sistnämnda år blef han Fil. Hedersdoktor i Upp¬

samt utnämndes

till Professor i medicin vid Karo¬

linska institutet i Stockholm.

Han erhöll afsked

Från trycket har Henschen
skrifter och afhandlingar, från 1872

1912.

utgifvit en stor mängd
till 1915 tillsammans

i9i
mellan

Bland dessa räknas såsom
Bidrag
till hjärnans Patologi i IV delar, 2. Behandling af hjär¬
nans
och hjärhinnornas sjukdomar samt 3. Diagnos
öfver klaffel hos hjärtat, prisbelönt af Sv. Läkarsäll¬
skapet. Han har hållit en stor mängd föredrag vid
kongresser i nästan alla Europas hufvudstäder. Vid
kongressen i Paris 1900 var han referent och höll ett
uppmärksammadt stort föredrag. Han har till och med
och 160 verk.
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bland hans förnämsta:

Wiens

vid

1.

Kliniska och Anatomiska

hållit

Universitet

ett ordinarie

klinisk före¬

läsning med demonstration af patienter. I Stockholm
sysselsätter han sig fortfarande på Karolinska Institutet
med synvägarnes problem.
Om sommaren praktiserar Professor HENSCHEN fort¬
farande såsom läkare vid Ronneby hälsobrunn.
Då en sådan verksam och intresserad vetenskaps¬
man

som

Professor HENSCHEN tillträdt intendensbefatt-

ningen vid Sätra,
sådan

äfven

skulle

var

det helt naturligt, att han som
en stor och
gagnerik verk¬

utöfva

samhet.
Han grep

också redan första sommaren omedelbart
han började med att träffa
aftal med ägarne till Danielsberg och Boåsen, ett par
granngårdar till Sätra, om ägoombyte mellan brunnen och
nämnda egendomar,
»hvilken åtgärd styrelsen vitsor¬
dade som gagnelig och önskvärd».
Nyttan af utbytet
var desto större,
som åtskilliga af brunnens byggnader
delvis voro uppförda på dessa granngårdars mark. Bytet
afsåg förvärfvande åt brunnen af tre särskilda jordom¬
råden med ett Danielsbergs och Boåsens rågångar till¬
gränsande område. Vid samma tidpunkt ingick Sätrastyrelsen, som utgjordes af Professorerna O. HAM¬
in

i

administrationen, dä

MARSTEN.

Pk

Cl I. CLASSON och Intendenten äfven till

Drätselnämnden1 med
1

begäran

Drätselnämndens prot.

om ett

af d. 2I/i2 1886.

lån pä 6,000 kr.,
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att

återbetalas inom

ett

år, hvilket skulle användas huf-

vudsakligen till om- och tillbyggnad af badhuset samt
reparationer och utvidgning af bostadshusen.
Badhusfrågan var nämligen åter brännande som den
varit vid början af nästan hvarje ny intendents period.
I sammanhang med dessa tillbyggnader af såväl
det gamla Glasska som af det s. k. allmänna badhuset
tog Hensciien bort maskinrummet och skorstenen, som
var placerad
midt i badhuset, och lät uppföra ett nytt
maskinhus.
Men

innan

detta

verkställdes, lät han upptaga

en

artesisk brunn

på den plats, där maskinhuset nu står.
Järnrören neddrefvos härvid till 116 fot, hvilket djup
sedermera ökats till
130 fot, till ett gruslager af om¬
kring i fots djup.
Därunder
i

fanns

en

rikedom

af

vatten, som steg

dagen af sig själf, samt syntes vara af samma kvalitet
det i Trefaldighetskällan.
Detta vatten uppumpas

som

sedermera i vattentornet i därvarande cistern.
naderna för

alla dessa

Omkost¬

förbättringar gingo till 1,600 kr.
Före henschens tid ansågs det medföra en viss
risk att företaga torrläggning af parken och brunns¬
terrängen, då man befarade, att vattnet från käl¬
lorna härigenom skulle afledas, men genom borrnings¬
försöket, som ådagalade, att vattnet kom från ett så
stort djup,
fick man klart för sig, att så icke skulle
blifva förhällandet; henschen började äfven därför afdikningen genom fördjupande af diket i Persparken.
I terrängen framför Björnbo företogos äfven dylika
afdikningar och torrläggningar, hvilka dock verkställdes
allt för grundt, så att de snart blefvo värdelösa.
I
fortsättningen af denna terräng nedanför åsen mot NV
lågo sedan gammalt stallen och uthuslängorna. Dessa
lät hensciien rifva och flytta till en plats söder om
badhusen.
I deras ställe anlade han på hela denna
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lågländta mark från »Torpen» till Bergabo en park i
engelsk stil, hvilken numera med de inplanteringar och
försköningar, som utförts, är en prydnad för Sätra.'
Till
utförda

HENSCHENS

första

intendentstid

förbättringar i byggnadsväg.

modernisera

och

afsevärdt

förändra

höra

äfven

Sålunda lät han
Lilla

torpet, om¬

flytta och höja trädgårdsmästarebostaden (»Setterströms»).
Af det s. k. gamla »fattighuset för kvinnor» refs hälf¬
ten
och en tillbyggnad gjordes mot väster, under det

Stora

att

den

andra

Torpet.

halfvan förvandlades till handelsbod.

I

samband härmed

aflägsnades de sista gamla salustånden
längs stora landsvägen, hvilka sedan långliga tider till¬
baka varit utmärkande för Sätra och utgjort själfva bränn¬
punkten för allmogelifvet på platsen.
En obetydlig handelsbod hade visserligen funnits
sedan rätt lång tid tillbaka i nuvarande konditoriet;
den

innehades vid denna tid af handelsman A. ERIKS¬

SON, sedermera äfven

poststationsföreständare1 vid brun¬
driftige man ville utvidga sin affär och in¬
gick på den grund till Sätra styrelse med ett förslag, att
Denne

nen.

1

Poststation inrättades vid Sätra brunn

Sätra brunns krönika.

1888.
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uppföra hela tillbyggnaden till gamla fattighuset samt
låta inreda densamma till handelslägenheter, under det
villkor, att Sätra betalade 5 procent årlig ränta å bygg¬
nadskapitalet samt, då eriksson slutade med sin affär,
inlöste tillbyggnaden efter förutgången syn.
På så sätt
tillkom den ganska rymliga handelsboden, som efter
något år ytterligare utvidgades genom tillbyggnad åt
Förutom genom en 34-årig gagnande verksam¬
öster.
het

vid

Sätra

och

inom

sin

kommun har Eriksson

äfven visat sitt intresse för brunnen genom att

skänka
kyrkan. Professor Hensciien anskaffade
äfven bättre och tidsenligare sängutredning.
Han före¬
tog äfven, innan perioden gått till ända, den i hygieniskt
afseende så ändamålsenliga åtgärden att omflytta eller
borttaga alla de gamla nödvändighetshusen.
hensciien började sin andra period såsom inten¬
dent vid Sätra 1891, hvartill konstitutorial utfärdades för
en

takkrona till

honom af Universitetskansleren p. ehrenheim.
Hans

tredje och sista period vid brunnen började
1896 och det förordnande, han då erhöll att vara in¬
tendent, lämnades honom af samme Universitetskansler.
Ny styrelse utsågs för brunnen är 1894, hvilken
bestod af Professorerna O. Hammarsten, E. Trygger
Under dessa sista perio¬
samt vederbörande intendent.
der utvecklade hensciien fortfarande ett lifligt intresse
för brunnens angelägenheter och vidtog flera förbätt¬
ringar, men begick nog också misstag i andra afseenden, då han beröfvade Sätra några af dess intressantaste
kulturminnen.
Han lät nämligen 1898 rifva komplexet
»Hagen» och flytta dess största byggnad, som blef kallad
»Granbacken», till en plats i skogen, midt emot Nybygget, en åtgärd, som i och för sig kunde vara
mycket praktisk och ändamålsenlig, men hvarigenom
Sätra

förlorade

minnen.

ett

af sina äldsta

och

mest

tilltalande

»Hagen», uppförd i den forna, ursprungliga
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låg på en kulle och utgjorde pendant till
högt belägna »Wallraves» (Matthiesens), samt
utgjorde jämte detta just det parti af Sätra med »Lugnet»
i bakgrunden, som, näst Brunnsgården, var den mest
typiska och i kulturhänseende mest intressanta af de
Sätrastilen,
det äfven

små Sätrabilderna.
I

den

dåvarande

i:a

klassens

belägen bredvid stora landsvägen,

Wallraves

Societetssalongen,
klassens

numera 2:a

(Mathiesens).

samlings- och läserum, fanns en utmärkt vacker monu¬
mental spis, hvilken tillhört rummet allt sedan huset
uppfördes i mediet af 1700-talet. Öfver spisen hängde
Carl XII:s porträtt i olja.
Spisen refs ned, därför att
rummet var svårt att uppvärma, och ersattes med en
kakelugn i banal stil.
Förre Rumormästaren SJÖSTRÖMS torp togs äfven
ned och iklädde sig 1895 »Hyddans» skapnad, en af de
nättaste lägenheterna pä platsen.
Den där bredvid
liggande Brunnsmästarbostaden »Hörnet» flyttades några
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meter

högre

upp

på höjden och döptes till

»Sol¬

backen».
Till ersättning erhöll Brunnsmästaren en nyuppförd
byggnad 1896, längre västerut på höjdplatån, en syn¬
nerligen väl och vackert belägen bostad.

Solbacken.

En ny stor

Björnbo.

iskällare inrättades äfven denna tid vid
I allt sitt arbete och sina sträfvanden till

brunnens bästa understöddes Professor Hensciien kraf¬

tigt af sin initiativrike och praktiske broder PT henschen,
som

blef
till

var

kamrer

vid

Sätra

under alla dessa år.

Det

hufvudsakligen han, som kom att utföra de planer
förbättringar, hvilka bröderna gemensamt uttänkte.
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Vid denna tid hade

frikyrkliga åsikter,
och

till

lokal

mängden af dem, hvilka hyllade
ökats rätt betydligt i Sätratrakten,

för sina andaktsstunder använde de den

grottan i Olofsplatsen. Men då de närboende
brunnsgästerna i Biskopsgården häraf stördes, förbjöd
intendenten sammankomsterna i denna park.
Det be¬
stämdes då, att de frikyrkliga, hvilkas antal var ganska
stort, skulle erhålla något rum i Skogsbo för sina
andaktsöfningar eller få kyrkan upplåten till lokal för
sin gudstjänst.
Detta medgifvande från intendentens
sida mottogs icke väl af Kyrkoherden i Kila, i hvars
församling Sätra kyrka är belägen, utan ingick han med
klagomål till Biskopen, som motsatte sig rättigheten för
de frikyrklige att använda till rum för sin andakt ett af
statskyrkans tjänare invigdt tempel. En rätt het strid
uppstod på grund häraf emellan Biskopen i Västerås
och Sätra brunns intendent, som slutade på det sätt,
att, sedan styrelsen sammanträdt för att besluta i frågan,
dess utslag kom att lyda, »att endast Sätra styrelse
ägde rätt besluta i denna sak». Mot detta beslut reser¬
verade sig dock en af styrelsens medlemmar, som ansåg
att densamma
borde lyssna till Biskopens uttalande i
frågan.
Styrelsen var äfven så tillmötesgående, att den gaf
de frikyrkligas predikant fri bostad och fria bad under
brunnstiderna.
Sedan dess hafva såväl Ansgarieföreningen som Missionsförbundets samfund användt om¬
växlande kyrkan och Skogsbo till samlingsplats; vinter¬
tiden har lasarettet härtill upplåtits.
Den gamla plägseden, som brunnssällskapet sedan
fordom tid iakttagit, att efter aftonmåltiden gemensamt
vandra ut efter landsvägen till »grötbusken», hade un¬

öppna

der de tvänne sista intendenterna försvunnit.

upptog

HENSCHEN

äter detta bruk, hvilket äfven följdes af hans
Han tog saken så på allvar, att

närmaste efterträdare.
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han

till

och med

gick omkring i bostäderna och upp¬
deltaga i marschen, hvilken af honom
ordnades.
Själf gick han i téten jämte kandidaterna,
hvilka alla liksom han voro sångare, därefter följde hela
tåget af i :a klassens brunnsgäster. Professor HENSCHEN
utvalde nämligen, liksom BJÖRNSTRÖM fordom torde ha
gjort, till underläkare och medhjälpare vid Sätra endast
sådana studerande, som voro sångare.
Vid denna »aftonpromenad», som den kallades till
skillnad från den sedan gammalt brukliga »grötmar¬
schen», sjöngos alltid fosterländska sånger. Dessa ut¬
flykter, liksom den fest, Professorn och hans fru i början
af hvarje säsong gåfvo för i:a klassens brunnsgäster,
bidrogo afsevärdt till att hålla brunnssocietén samman
manade

alla

att

och förena dess
tiden

medlemmar i det societetslif, som den

skattades

högt och ansågs böra tillhöra en
brunnsort, då man kanske icke fullt så mycket tänkte
på att besöka brunnen för att uteslutande sköta sin
ännu

hälsa.
Det

glada lifvet dä för tiden vid Sätra lade dock
för att allvar nedlades af Professorn
och hans medhjälpare vid behandlingen af de sjuka,
hvilket de goda resultat, som vunnos, och den stora
tillslutningen af brunnsgäster utvisade.
Såsom specialist på hjärnans och nervernas sjuk¬
domar hade Professor HENSCHEN naturligtvis under sin
vård många patienter, hvilka ledo af hithörande åkom¬
mor.
Utom den behandling medelst bad och andra
läkemedel, som kom till användning, lade han stor vikt
vid bruk af massage som kurativt medel.1 Om Professor
HENSCHEN såsom framstående vetenskapsman och erfaren
läkare genom sitt rykte drog en stor del brunnsgäster,
synnerligast af i:a klassen, till Sätra hälsobrunn, så var

icke hinder i vägen

1

Se

neuralgier».

Professor

Henschens

arbete:

»Massage

vid

hufvudets
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det utan tvifvel hans

maka, Professorskan gerda Hen-

sitt ädla och hj ärtegoda väsen
egenskaper som kvinna
fängslade alla, oberoende af hvilken klass de tillhörde,
samt i
hög grad bidrog till att göra lifvet vid Sätra
sympatiskt för dess gäster. Hon var nämligen medel¬
punkten såväl i nöjeslifvet som i de barmhärtighetsverk
mot de fattiga och mera vanlottade af brunnsgästerna,
hvilka då, liksom alltid, i större eller mindre grad utöfvats vid Sätra.
Hon hyllades äfven af alla, hvilket
tog sitt högsta och lifligaste uttryck Helena-dagen, i
den fest, som man då plägade gifva till hennes ära.
Med musik och sång, tal på vers och prosa, om¬
växlande med utklädningar, dans och teaterföreställ¬
ningar, hvaruti alla deltogo, firade man den dagen. Till
nöjena hörde äfven utgifvande af en tidning1 af skämt¬
samt innehåll, hänsyftande på de episoder af olika slag,
schen,

hvilken

genom

och sina älskvärda och vinnande

förekommit

som

och

under brunnstiden och i hvilken livar

hade tillfälle att »ge

på sin nästa».
tidning, benämnd »Käl¬
lan», trespaltig på 6 sidor af samma format som Nya
Dagligt Allehanda.
en

Sålunda förekom

De

besök,

som

ett

år

en

växlats då och då alltsedan 17001 mil därifrån belägna

talets slut mellan Sätra och det

Salbohed, mötesplatsen för Västmanlands regemente,
öfvergingo under denna period till ett ganska lifligt
umgänge emellan de båda platserna. Orsaken härtill
var i främsta rummet den, att vid denna epok en längre
öfningstid införts för armén, då det låg nära till hands,
att de gifta officerarne, för att förkorta de långa mötena,
valde Sätra till sommarnöje för sina familjer och helt
naturligt funno en angenäm omväxling från militärlifvet
i att besöka badorten, hvilket åter hade till följd, att
1

Dylika tidningar förekommo äfven under föregående intendents¬
perioder, synnerligast under Glas' tid.
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dessa
till

visiter

återgäldades

genom

utfärder från Sätra

Salbohed.

Tidningen «Källan».
Så

småningom drogos härigenom

societeten och stundom hela

platsen, där officerarne

som

grupper af Sätrabrunnssällskapet till mötes¬
värdar inviterade detsamma

20I

till

supé i det fria.

Professorn och hans underläkare
häst, åtföljda af vurstar1 och
med brunnsgäster.

förekommo
vagnar

t

då

ofta

till
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Tidningen »Källan».

Ryttarne i téten af kavalkaden läto, kanske äfven
1

redde

En af dessa

dem,

som

uråldriga

vurstar kallades »skallerormen» och be¬

använde densamma,

en

uppskakande

resa.
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för att visa hvad de

dugde till, inför den pä stora planen
piruettera och krumdet hela blef ett skådespel, värdigt en

väntande officerskåren sina hästar

bukta,

så

att

officerskår.

Men

—

det hände vid

ett

sådant tillfälle, att

musiken blåste upp,

från
mor

höll

och när de gamla, hyrda kamparne
Uppsala fingo höra trumpeter, basuner och trum¬
ljuda, lämnade de fritt spel åt sin ysterhet, hvilket
på att bekomma ryttarne illa. I stället för den

Skallerormen.

imposanta entré, de hade velat utföra, fingo de mottagas
af kraftiga, räddande armar, som skyndade till för att
taga emot dem.
Vid dessa små festliga samkväm spelade musiken,
omväxlande med att Sätrasångarna sjöngo sina vackra
kvartetter.
med

lif och

Och

fart,

dansen

tråddes

i

officersmässens sal

ingen brunnskur funnits till.
Och lifslust och glädje härskade på det gamla Salbohed till långt in i den ljusa sommarnatten.
Midsommardagen voro alltid under 90-talet Professor
Henschen och hans fru officerskårens middagsgäster.
som om
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Regementet å sin sida begagnade sig äfven af den älsk¬
värda gästfrihet, som kom det till möte från Sätrabornas
sida.
Befälhafvarne för plutoner, kompanier eller större
förband valde gärna Sätra som mål för sina utmarscher.
De

flesta

bland

befälet skulle då först hafva

ett

bad,

hvilket

aldrig nekades. Det kunde förekomma, att hela
regementet med sina 40 officerare och lika många un¬
derofficerare, sedan ett ilbud förutsändts för att beställa
bad, kom till Sätra. Och den gamle Badmästaren björk¬
lund, lika lugn och trygg som vanligt, tog emot
serverade dem alla

nere

i »Kallvattenkuren»

utan att där¬

för mankera sina ordinarie kunder bland

brunnsgästerna.
på fältmässigt
sätt sina fältkök och truppen tillredde maten i kokgrafvarna,
hvilket blef ett extra nöje för brunnsgästerna
att åse, hvarvid somliga icke togo illa upp att låta sig
Under dessa utmarscher medförde befälet

serveras

Ett

ur

officerarnes medförda kantiner.

mycket omtyckt nöje för brunnsgästerna under

Hensciiens

tid

var

äfven

utfärderna till Grällsta för

i den där

förbiflytande lilla ån meta kräftor, hvilka
uppgjorda eldar och jämte medförd mat¬
säck förtärdes på stället.
Den i krönikans början omnämnda trädgården i
fransk stil bredvid Broarne, som synes hafva haft en kort
lifsperiod, återuppstod som vanlig köksträdgård under
denna intendents regim.
Han lät till och med anställa
en
särskild trädgårdsmästare och vårdade sig ganska
nitiskt om trädgården, så att den skulle lämna tillräck¬
ligt med grönsaker, åtminstone för kökens behof. Han
ansåg nämligen, att dessa jordalster i dietiskt afseende
skänkte en behöflig omväxling åt måltiderna.
att

anrättades vid

Som krönikans läsare funnit, har under Sätras alla
olika

epoker, särskildt sedan Biskop Kalsenh testamendispositioner, välgörenheten mot de arma varit
utmärkande drag.
Ända till hensciiens tid och

tariska
ett
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äfven

i början af hans period fanns det s. k. »helfria
fattigpatienter», hvilka icke alls erlade någon afgift.
Men då denna

rättighet började att missbrukas och
fattiga lämnade falska uppgifter om sin
ekonomiska ställning, ehuru kamrerarekontoret hörde
sig för hos såväl kommunalnämnden som prästerskapet
i socknarna, infördes af Henschen i stället så benämnda
»halffria fattigpatienter» och stora inskränkningar företogos dessutom i denna så omfattande och viktiga ad¬
ministrationsgren vid Sätra.
För att högtidlighålla minnet af Sätra brunns 200åriga tillvaro firades midsommardagen därstädes en
vacker fest.
Samtidigt härmed aftäcktes en minnessten
öfver Biskop Kalsenius med tanke på att för kom¬
mande släkten hugfästa minnet af Sätras omdanare och
förnämsta välgörare.
Till festen samlades mycket folk,
dels inbjudna från olika håll, dels besökande med an¬
ledning af midsommardagen. Uppsala Akademi repre¬
senterades af Professor N. DunÉR å Rektor Magnificus
vägnar. Omedelbart efter gudstjänstens afslutande i
kyrkan samlades skaran af brunnsgäster och inbjudna
och aftågade, företrädda af Västmanlands regementes
musikkår samt med marskalkar i spetsen, till platsen för
dessa

s.

k.

minnesstenen.

Vid

framkomsten

framträdde

intendenten Professorn henschen och höll

ett

Brunns¬

tal, uti hvil¬

ket han i korthet

genomgick Sätras historia och utveckling
under tvenne sekler samt bjöd täckelset falla.
Det nära
5 meter höga stenblocket, hvilket med stora svårigheter
upptogs och under vintern framfördes samt af Brunns¬
mästare Eriksson äfven restes, har sin plats i västra
kanten af Persparken, midt emot byggnaden för i:a
klassens matsal. På
»Till

monumentets framsida

står inristadt:

hågkomst af Biskop anders kalsenius, de sjukes
välgörare» i en drakslinga, som tecknats af Studenten
folke Henschen. Efter aftäckningen samlades inbjudna

205

gäster och

en del af brunnssocieteten till en festlig måltid.
gafs en vokal och instrumental konsert, hvarefter dans vidtog i brunnssalongen.
Dagens festligheter
afslötos med ett ståtligt fyrverkeri i parken.
Ny styrelse för brunnen utsågs af det Större Kon¬
sistoriet
1899; till ledamöter i densamma omvaldes

På

e.

m.

Professorerna

hammarsten

och

trygger

samt

den

själfskrifne ledamoten Brunnsintendenten. Med afslutandet af 1900 års brunnssäsong nedlade Professor Hen-

Invigningen af Kalseniistenen.
sin

befattning såsom intendent vid Sätra brunn,
befattning han förvaltat med så lifligt intresse
och djup insikt.
Stora och gagnerika voro de förbätt¬
ringar, han där i många afseenden genomförde, och
utan tvifvel förde dessa upp brunnen på ett högre plan
SCHEN

hvilken

som

kuranstalt.

Som förhållandet varit vid tillsättande af ny inten¬
dent allt sedan
1868, hade äfven denna gång endast
en

af

V.

Med.

D:r

gifvit sin önskan tillkänna om erhållande
intendentsbefattningen, nämligen e. o. Professorn O.
PETERSSON.
På Med. Facultetens förslag och det

2o6

Större Konsistoriets

hemställan

intendent

så

vid

Sätra

brunn

Professor

förordnades

PETERSSON af Universitetskansleren

för

en

G. F. GlLLJAM till
tid af fem år, eller

länge han under denna tid var såsom lärare vid

Universitetet anställd.

1 7.

Oskar Viktor Petersson
1901

—

1905
Professor PETERSSON föd¬

des

1844 d.

november i

5

Knifsta socken, där fadern var
Carl

Landtbrukaren
Petersson
lotta
Han

Fredrik

och modern Char¬

Catharina

Andersson.

gift med Maria Sofia
Stackelberg, f. 1848,
1897, dotter till Underlöjt¬
var

Lovisa
d.

nanten

Louis

Grefve Adolf Reinhold

Stackelberg och Fri¬
Agnes Char¬
Marguerite Adelsvärd.

herrinnan Hervié

lotta
O. V.

1863
D:r
och

PETERSSON1 studerade i

Petersson.

Uppsala och blef student där
Med. Licentiat 1874.
Promoverad Med.
1875, blef han samma år docent i praktisk medicin
1884 e. o. Professor i pediatrik och praktisk medi¬
samt

cin vid Universitetet.

Både

som

Docent och sedermera

Professor

uppehöll PETERSSON flerfaldiga gånger på
längre och kortare tider professuren
i praktisk medicin och den därmed förenade öfverläkarebefattningen vid Akademiska sjukhusets med. afdelning.
som

förordnande under

1

ur

Professor

Allmänna Sv.

PETERSSONS biografi är hämtad
Läkartidningen, N:o 51, 1912.

ur

ett separattryck

207
Han

företog flera utländska resor i studiesyfte samt har
utgifvit en samling värdefulla med. arbeten i olika grenar:
»Kliniska studier beträffande de perkussoriska förhållan¬
dena öfver hjärtat», »Kliniskaexperimentella studier öfver
lungtuberkulos» m. m. En af PETERSSONS stora för¬
tjänster var att öfvergången till en exaktare hjärt-percussion skedde tidigare i Sverige än i andra länder. Då
Professor PETERSSONS egen professur länge var i afsaknad af någon klinik, af hvilken olägenhet han som
naturligt var led mycket, öppnade han 1897 i det af
honom för egna medel inköpta gamla gymnastikhuset
vid Slottskällan i Uppsala en klinik med 20 sängar, hufvudsakligen för patienter, lidande af lungtuberkulos. 1903
hade han emellertid glädjen att få öfverflytta sin klinik
till den nybyggda paviljongen för bröstsjuka å sjukhusets
tomt.
PETERSSON var med omisskännlig forskarifver
under nästan alla perioder af sitt lif vetenskapligt verk¬
sam.
Men han har ej endast varit verksam såsom forskare
och lärare, i många år var han äfven den mest anlitade
läkaren i Uppsala.
Och äfven kommunala värf fyllde
han; således tillhörde han i 20 år Uppsala stads hälso¬
vårdsnämnd och under
dess ordförande.

en

hel del af denna tid

var

han

Professor PETERSSON tog

afsked såsom
Universitetslärare 1909.
Han fick icke länge njuta af
sitt otium, ty han afled redan den 8 december 1912
på sin egendom Dahla, där han slagit sig ned efter afskedstagandet.
Den epok, som nu inträder, hör till de blygsam¬
maste, de minst lysande af nästan alla intendentsperio¬
der, hvilka den gamla surbrunnen fått upplefva.
Den

var

också kort, varade endast fem år.

Men därför får

icke frånkänna

den, som styrde
sig intresse för brunnen eller
verksamhetslust, hvarom vittna de många byggnads¬
företag och försök till förbättringar, som sattes i verket.
Sätras öden dessa

man

år,

vare
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Professor PETERSSONS mest

betydande skapelse vid Sätra
uppförandet 1903, å den plats, där »Hagen» förr
var
beläget, af det nya societetshuset för 1 :a klassens
gäster. Det är byggt i en rätt treflig stil och ganska
praktiskt inredt, men stilen svär dock allt för mycket,
särskildt med det centrala läge byggnaden har, mot de
öfriga gamla Sätrahusen.
Byggnaden innehåller en
mycket stor samlingssal jämte läsrum och rum för
var

Societetshuset.

hvarjehanda spel. En veranda, upptagande hela husets
längd mot söder, ökar trefnaden för kurgästerna. På
öfre botten finnes ett stort rum för biljarden, som förut
var
placerad i blockhuset. Den stora salen användes
mest såsom musik- och samlingsrum, men är äfven upp¬
låten till föreläsningar, teater och dans samt för de konst¬
närer och föredragshållare m. fl., hvilka gifva musik- eller
andra representationer, då kyrkan icke användes härtill.
Den gamla societetssalongen med sina etthundrafemtioåriga, oförgätliga, rika minnen ända från rococons
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dagar öfverläinnades nu åt 2:a kdassens gäster till sam¬
lings- och läserum. PETERSSON lät äfven tillbygga 2:a
klassens

matsal, bredvid köket, hvilket

var en synner¬

ligen god åtgärd. Den stora ladan, söder om lands¬
vägen, ungefär midt för Fängsbacken, som han upp¬
för

förde

arrendatorns

behof, blef törhända icke så

praktiskt placerad, som önskvärdt varit, då den ligger
alltför aflägsen från själfva gården.
Dessutom hade PETERSSON uppgjort en fullständig
plan för anordnande af en park å åkern emellan Ny¬
bygget och stora landsvägen liksom för återställandet af
Olofsparken i sitt ursprungliga skick, men utförandet
af dessa projekt kom ej till stånd, till följd af brist på
medel.
Hvad

skäl

har

man

flera

liksom

att

förebrå denne intendent

af hans

föregångare är bristen på för¬
ståelse inför Sätras gamla kulturminnen.
Synnerligast
var borttagandet af Mellantorpet och Lusthuset i Pers¬
parken att beklaga.
Det

fall

kan

är lätt

att

rifva ned och förinta, men i detta

återuppbyggande aldrig ersätta, hvad
gått förloradt.
ett

Anda sedan urminnes tider har i vårt land
och

som

naturen

dess

alstringsförmåga firats, och detta har ofta
gifvit sig uttryck i slätter- och skördefester. Under
Glas' tid och antagligen före honom deltogo de unga
bland brunnsgästerna i slåttern och inbärgningen af hö;
det var på den tiden, då brunnsdirektionen själf hade
hand om och skötte Sätrajorden.
Man kunde då få se
de unga, ljusklädda flickorna och ynglingarna med räfsan
i hand eller på annat sätt hjälpa till med arbetet på de
vackra löfängarna i parken.
Det är Professor PETERSSON hedern tillkommer att

hafva,
som

om

dessa

man

så får säga, slagit mynt af den stämning,

fester

och denna

Sätra brunns krönika.

sommarens

tid föra med
14

2 IO

sig, och från
till

en

stående
icke

mera

inrättning.

fonden»,
s.

vande

en

k.

Han instiftade nämligen »Slåtterfest-

hvaraf räntan användes till fri mat, vanligen
lasarettskost utan 3:e klassens kost, åt behöf-

patienter.

Fonden

ökas

årligen med

Resten

inkomster.

platser utöfver dem,
kassan

materiell omdanat skördefesten

ideell, i välgörenhetens och barmhärtighetens tjänst

—

bekostar.

sista

af

del af slåtterfestens
hvarje är till fri¬
Brunnen — med stöd af fattig¬

dessa

som

en

utdelas

Då fonden under Professor PETERS¬

intendentsår

utgjorde omkring 400 kr., har
kr. 42 öre.
Sedan den
hvarje år vid
Sätra, inbringande mer eller mindre till fonden, beroende
på antalet brunnsgäster, förmågan att anordna de olika
nöjen och upptåg m. m. som förekomma, samt framför
allt på vädret, hvilket är den förnämsta faktor, som in¬
verkar på allmänhetens tillslutning och resultatet af in¬
samlingen för det goda ändamålet. Det finnes en bild,

SONS

den

på de sista

10 åren stigit till 2,996
tiden firas slåtterfesten

föreställer intendenten talande till allmänheten från

som

balkongen af intendentsbostaden Björnbo. Den ger ett
uttryck för hur dessa fester inleddes, nämligen med ett
tal af intendenten för fonden, således för de armas bästa.
Beklagligt nog kunde fondens ökning icke blifva
nämnvärd under denna intendentsperiods sista år, då
antalet brunnsgäster årligen minskades.
Det berättas,
att ena brunnsterminen 1905 upptogs i:a klassens mat¬
sal af

10

gäster.

var en framstående vetenskaps¬
praktiskt anlagd, hvilket senare förhållande
hafva satt sin prägel på hans verksamhet såsom

Professor PETERSSON
man men

torde

icke

intendent vid Sätra.
Vid
SON

femårsperiodens slut lämnade Professor PETERS¬

Sätra brunn
Det Större

som

dess intendent.

Akademiska konsistoriet hade detta år

21 i

förrättat
för

nytt val

tid af fem

en

utsågos

af ledamöter i direktionen för Sätra
år, hvarvid såsom medlemmar i den¬

utom den själfskrifne Intendenten —
J. V. sjögren och C. Til. mörner,
med uppdrag för den förre att vara styrelsens ordförande.
Till suppleanter utsågos Professorerna J. V. HagströMER
och J. V. hultkrantz.
Sedan äfven denna gång endast en sökande, Docen¬
ten
R. Priberger, anmält sig till intendentssysslan,
i likhet med hvad förhållandet varit i snart 40 år, er¬
höll han af Med. P'akulteten förord till platsen och
samma

-—

Professorerna K.

förordnades

af

Universitetskansleren

G.

boström

December 1905 till in¬
en tid af 5
år, dock
ej för längre tid än han var anställd som lärare vid
Universitetet. Vid genomgående af de olika protokollen
genom

Kanslers bref af den

E.

14

tendent vid Sätra Hälsobrunn för

från

såväl de båda akademiska konsistorierna

Universitetets

Drätselnämnd

som

från

under år

1906—1915 befinnes, att de af Brunnsstyrelsen och intendenten upp¬

gjorda Utgifts- och Inkomststaterna liksom Årsberättel¬
ser
och Räkenskaper för alla åren icke varit under¬
kastade någon som helst anmärkning, hvilket i allmänhet
varit förhällandet äfven under föregående perioder.

18.

Isak

Ragnar Elis Friberger
1905—

föddes

i

Vistorps församling af Skaraborgs län den 19
1865. Fadren: andre landtmätaren i Skara¬
borgs län Johan Isac Friberger, modren Charlotta
paulina Korsell, dotter af egendomsägaren p. G.
korsell och hans maka, född ljungström. friberger
är i sitt äktenskap förenad med Anna Olivia westness,
f.
1863, dotter till Stadsmäklaren i Göteborg Lars
december
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Rudolf Westness och Hilda Elisabeth Hellman.
Ragnar Friberger aflade studentexamen i Skara 1883,
med. kandidatexamen i

Uppsala 1894, med. lic. examen
Promoverades till Med. Doktor
1903, blef docent i prakt, medicin vid Uppsala Universitet
1904. Förestod med. polikliniken 1904—1909, var t. f.
öfverläkare vid med. afdelningen af Akad. Sjukhuset en
tid under år 1905 samt uppehöll kortare och längre
tider under åren 1905 — i 913 professurerna i pediatrik
och i prakt, medicin.
Pro¬
fessor i pediatrik och prakt,
medicin 1913 och — efter
enhällig kallelse af Med. Fa¬
i praktisk medicin
kulteten
1915.
Han var badläkare i
därsammastädes

1898.

—

Grennaforssa i Småland 1899

i Borgholm 1901 —
1903 samt blef intendent vid
Sätra Brunn 1905 med till¬
träde 1906. Han har företagit

—1900,

flera studieresor till
och
I.

r.

e.

Friberger.

Schweiz,

Tyskland

bland

annat

vistats i Düsseldorf och Tü¬

bingen för studier vid därvarande pediatriska och medi¬
cinska kliniker, ett halft år på hvartdera stället.
Friberger har utgifvit ett 20-tal vetenskapliga skrifter, af
hvilka flera beröra cirkulationsorganens patologi. Gradualafhandlingen 1903 rörde sig om ämnet: Om mät¬
ning af pupillens vidd.
En ny aera inträder med denna sista intendents¬
period, som krönikan afhandlar.
Man har

en

förnimmelse af

att

med densamma

en

blomstringstid åter uppgått för den gamla surbrunnen,
ett
som

framstående
icke

erinrar

skede
om

i

dess

historia,

men

ett

skede,

föregående tiders utveckling med
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deras

glans och ståt, utan där storheten får tagas i en
djupare mening. Den nye ledaren af Sätras öden
har nämligen förstått att redan från början vid till¬
trädandet af sitt kall gifva åt brunnen en prägel af allvar,

annan,

ro

och stilla

öfver

fulla,

frid, med

en

fläkt af nästan akademisk anda

densamma, hvilket i förening med den omsorgs¬
metodiska behandling och omvårdnad, som er¬

hållas

på platsen, åstadkommer, att flertalet af de kur¬
som en gång besökt Sätra, längta tillbaka dit.
i yttre afseende har en förändring inträdt.
Vid
de ny- eller ombyggnader, smärre eller större anlägg¬
ningar, som hvarje år företagits, märkes, att en varsam,

gäster,
Afven

vårdande hand leder det hela.
Man har ett intryck af att vid alla företag, som
utföras, en sann pietet visas för Sätras gamla kultur¬
minnen, hvilket sannolikt icke skulle vara fallet, om ej
den

styrande kraften ägde ett varmt intresse och verklig
gamla brunnen och dess minnen.
En olägenhet, hvarom ofta talats i krönikan och
hvilken i alla tider utgjort ett af de största hindren för
att Sätra, synnerligast regniga somrar, kunnat blifva en
tilldragande uppehållsort för de besökande, har varit
dess sanka belägenhet, hvilken Sätra delar med snart
sagdt alla järnbrunnar i vårt land och hvilket delvis be¬
rott på den omgifvande
vattensjuka terrängens inflytande
på brunnsområdet.
Nästan hvarje intendent har i större eller mindre
grad, som kunnat ses af vår berättelse, försökt afhjälpa
denna olägenhet.
Den första åtgärd, den senast till¬
trädande intendenten företog, var täckdikning af den
s. k.
Björnboängen, eller den förut omnämnda parken i
engelsk stil. Ehuru den var täckdikad förut och denna
sommar
1906 var torr, kom vatten upp i de fördjup¬
ningar, som uppstodo, då man kraftigt stötte hälen i
kärlek för den

marken.
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Då

det

visade

sig, att täckdikena voro igenfallna
grundt lagda, togos de nu upp till ett djup af
1.25 meter med ett afstånd af 6 meter från hvarandra.
Sedan ha år efter år nya grundliga torrläggningar
af parkerna företagits, men den stora afdikningen och
dräneringen af angränsande marker blef icke färdig
och för

förrän år 1912.
De mindre rensningar i bäckdragen, som ägde rum
1890-talet,
på
voro mycket otillräckliga. På grund häraf
anslöt sig Brunnsstyrelsen till de närgränsande jordägarne, hvilka förenade sig om bäckdragens i de vatten¬
sjuka markerna på båda sidor om åsen fullständiga uppgräfvande till den omfattning, som var nödig för kring¬
liggande jords behöriga torrläggning.
På västra sidan uppgräfdes sålunda den s. k. Solingebäcken, på östra sidan om åsen den s. k. NorängsAf dessa båda företag blef det förstnämnda
bäcken.
verkställdt, som ofvan nämnts, 1912 för en kostnad af
30,000 kr., däraf på brunnens del kommo 3,000 kr. Det
andra företaget har påbörjats hösten 1915.
De beräk¬
nade kostnaderna härför utgöra 40,000 kronor, af hvilka
brunnen skulle komma att deltaga med 400 kr.
Till
båda företagen har K. Maj:t anvisat statsunderstöd i
form af lån samt dessutom ett mindre anslag utan åter¬
betalningsskyldighet till den s. k. stora ängsbäckens
uppgräfvande.
Betydande vidder mark i Sätratrakten blifva genom
dessa åtgärder torrlagda, nämligen 365 hektar på v.
sidan om åsen och 360 har på ö. sidan om densamma.
Planen för dessa arbeten har uppgjorts liksom ledningen
af desamma omhänderhafts af statens jordbruksingeniör
för Västmanlands län A.
Det återstår för

V. NORDIN.

Brunnsförvaltningen att genom fort¬
gående ändamålsenlig täckdikning å brunnsområdet
fullt tillgodogöra sig den möjlighet till torrläggning,
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sålunda

vunnits

och

ytterligare skulle vinnas, till
gagn för brunnens framtida utveckling och till trefnad
och nytta för dess besökare.
Aren 1906 och 1907 verkställdes betydliga gall¬
ringar i parkerna. En del af de gamla, vördnadsbju¬
dande jättarne fingo, som redan halfdöda, skatta åt för¬
gängelsen.
Efter att under mer än ett århundrade
hafva bjudit skugga och trefnad, fingo de äfven efter
att ha tjänat ut göra nytta.
De gamla träden, som dessa
årens vintrar fälldes i Persparken och utmed Brudallén,
skänkte nämligen 90 famnar ved. Nya träd hafva pietets¬
fullt utplanterats i de fallnas ställe.
Under år 1907
uppsattes den nya snickarstugan; någon dylik hade
brunnen förut icke varit försedd med. Till snickarstuga
hade nämligen användts för brunnsgäster behöfliga rum.
Aret därpå uppfördes den s. k. Fristaden, en ljus,
synnerligen treflig och eftersökt lägenhet.
Då det i längden visat sig otänkbart att bjuda de
s.
k. första klassens brunnsgäster att taga sina bad i
det gamla, af GLAS inrättade badhuset med dess trånga
och för 2 personer anordnade badrum, ingick styrelsen,
sedan den biträdt Intendentens förslag om uppförande
som

af

ett

mindre,

Drätselnämnden
medel

å

endast
med

för

i:a

anhållan

klass afsedt badhus, till
om

ett

lån af Universi¬

kr. på samma villkor som för
tidigare beviljade lån. Kostnadsförslaget för
badhuset uppgick till mellan 14 och 15 tusen kr.; pris¬
begränsningen vanns därigenom, att en del af virket
kunde tagas på brunnens skog och att brunnsmästaren
verkställde uppförandet af huset, så att ingen särskild
byggmästare behöfde anlitas.
Badhuset, som blef färdigt till 1909 års säsong, är
mycket enkelt inredt och lämnar utrymme för ett par bad¬
kar samt 3 afklädningshytter å den manliga afdelningen.
Dusch och ångskåpsrummet samt det till den manliga
tetets

Brunnens

15,000

2l6

afdelningen hörande massagebadrummet kunna genom
dörrars öppnande och stängande bringas att tillhöra än
mans-, än kvinnoafdelningen. På den kvinnliga afdelningen
finnas 6 badrum med 9 afklädningshytter samt 1 massage¬
För att bereda rum för badhuset måste flera jätte¬
rum.
lika alar utmed den
att döma

En ny
för
i

en

tid

hvilken

s.

k. Fruntimmersallén fällas, hvilka

efter

årsringarna voro öfver 180 år gamla.
styrelse för brunnen utsågs af konsistorium
af fem år, räknadt från den 1 januari 1910,

såsom

ordinarie

ledamöter invaldes förutom

intendenten Professorerna c. Th. MöRNER

ochj. U. T.
förre med uppdrag att vara styrelsens
ordförande, samt som suppleanter Professorerna J. V.
quensel, den

FIultkrantz och B. H. Dahlberg.
Detta

år,

utmärkte sig för något lifligare
byggnadsverksamhet, liksom det medförde rätt många
och viktiga förbättringar på olika områden.
Sålunda tillbyggdes västra delen af förrådsmagasinet
för sängkläder samt verkställdes behöfliga reparationer
af Lazarettet, liksom den i hygieniskt afseende viktiga
förflyttningen af nödvändighetsinrättningarne inom det¬
samma

1910,

till husets baksida skedde detta år.

Från

Trefaldighetskällan framdrogs en vattenledning
planen bakom stora köket. Förut dels kördes vatt¬
net i tunnor, dels bars det i ämbar till köket.
Samtidigt
inmurades en stor kopparkittel i en särskild ugn i köket,
för att man ständigt skulle hafva tillgång till hett vatten.
till

hade
att,

Iskällaren, som användes för Restaurantens behof,
rasat
ned; den iordningställdes nu på så sätt,
sedan murarna reparerats, i stället för det gamla

taket

af

trä

lades

med
af

ett

loft, ofvanpå täckt af tegel, ett

betong på järnbalkar, öfver hvars hvalf
jord påfördes, i hvilken buskar planterades. På en af
de gamla stenarna till källaren stod årtalet 1802.
Under de århundraden, som gått, var det helt naannat
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mängd gamla möbler och bohagsting
en stor del voro bristfälliga
och ej heller ägnats särskild tillsyn. Den nye intenden¬
ten, biträdd af sin för all gammal kultur intresserade
maka, började nu att af alla dessa gamla spillror från
gångna tider, jämte hvad som kunde uppletas och köpas
i byarne omkring, samt genom förfärdigande af nya
möbler i stil med de gamla och reparation af dessa
söka åstadkomma en vacker bohagsuppsättning i gammal
Af moderna möbler inköptes s. k. engelska
Sätrastil.
järnsängar under åren 1906—1910 för bortåt ett par
tusen kronor — en för Sätras ekonomi betydande summa.
Vid Fängsbacken ombyggdes stallet detta år, lik¬
som äfven ett stort
vagnsskjul uppfördes.
Mot slutet af första terminen plägar i regel Slåtterfesten gå af stapeln, då de nöjen och föreställningar af
olika slag, som bjudas, i allmänhet bruka i någon mån
variera år från år. Slåtterfesten 1910 blef särskildt till¬
talande, emedan detta år Sätra friluftsteater1 invigdes med
ett sagospel i en akt, uppdelad i 8 scener, af Friherrinnan
Annie Akerhielm, som den sommaren var brunnsgäst
vid Sätra.
Stycket kallades »Trefaldighetskällan» och
behandlade i en poetisk framställning Sätras uppkomst
som
brunnsort. Föreställningen ägde rum på den med
klippblock beströdda skogbeväxta sluttningen af åsen
vid Torpen, en idealisk plats för en friluftsteater. Åskå¬
darna hade sin plats på planen framför.
Åtskilliga af
skogens och luftens andeväsen uppträdde i pjesen, där
turligt, att
samlats

en

vid

äfven Doktor
och

erhåller

Sätra, hvaraf

skragge, Sätras förste danare, framföres

hälsokällan, som han var ute
i århundraden begrafven vatten¬
nymf, som tack vare den uttalade trollformeln »Tre¬
faldighet» kunde uppstå ur jorden, hvarvid en källa sprang
för

att

söka,

kunskap

om

genom en

1

Första gången friluftsteater förekom i Sverige var under
år, då Petersson-Bergers »Algot» uppfördes i Östersund.

samma

2l8

fram,

blef kallad Trefaldighetskällan. De medver¬
utgjordes af brunnsgäster och med. studerande,
hvilka alla utförde sina roller förtjänstfullt, några till och
med på ett glänsande sätt. Sagospelet rönte mycken och
välförtjänt framgång med sitt vackra, poetiska språk och
det lyckligt funna innehållet.
En af damerna i brunns¬
sällskapet hade inöfvat och med smak iscensatt pjäsen.
som

kande

I medicinskt afseende är att

beakta,

att

under denna

femårsperiod 1906—1910 infördes behandling med kol¬
syrebad,, salta bad, s. k. skottsk dusch, hetluftsbad samt en
rationellare metod för halfbaden.
Efter brunnssejourens slut detta år företogs en utgräfning af den plats, där den första Badstufvan anlades
af D:r Skragge, för att konstatera riktigheten af den
härom bevarade traditionen. Genom upptäckt af grund¬
muren, delar af ugnsmuren, brändt tegel och andra
stenar samt smärre släta kalkstenshällar från ugnen erhöll
man
klarhet i, att Badstun stått på den förutsatta platsen.
Vid

årets

förordnande

slut

såsom

erhöll

Docenten

intendent

vid

friberger

Sätra

för

en

nytt
tid af

ytterligare 5 år i enlighet med samma procedurer som
följts, blott med den skillnad, att det denna gång

dittills

Grefve

var

Universitetskansleren

som

utfärdade konstitutorialet, dateradt den 29

ber

f.

wachtmeister,

Decem¬

1910.

Det härpå följande året vidtogos endast smärre
förbättringar vid brunnen. Den gamla matsalen för
första klassens gäster, hvilken sedan gammalt rymde 80
personer, hade med åren blifvit för trång, hvarför an¬
stalter behöfde vidtagas till af hjälpande häraf.
Sedan
åtskilliga förslag varit å bane för ernående af vidgadt
utrymme, inskränkte man sig till att förvandla den öppna
verandan, som anordnats under HENSCHENS tid på ö.
sidan af den öfver 150-åriga byggningen, till en täckt
glasveranda, hvarigenom plats vanns för 24 personer.
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Ett

serveringsrum tillbyggdes äfven åt gården och det
gamla, ursprungliga köket utvidgades med en täckt plan
af cement på dess v. sida.
En anordning för solbad blef äfven inrättad s. å.
Den enda nybyggnad, som tillkom detta år, var
det af döttrarna till

numera

aflidne brunnsmästare Bolin

uppförda nätta stället Anneberg, som efter deras död
tillfaller brunnen, för hvilken minnesgoda gärning de

Professorn, kamrern och de yngre läkarna vid kaffet.

vid den

längre fram beskrifna medaljutdelningsfesten af
Brunnsstyrelsen särskildt hedrades med varma tack¬
sägelseord. Detta års sommar var mycket torr, en för
Sätra brunnsgäster behaglig säsong, men till följd af
värmen eller andra orsaker funno sig både nerv- och
hjärtpatienter emellertid icke fullt väl. Ett par fall af
sinnessjukdom inträffade, äfvensom ett dödsfall.
Sätra besöktes detta år af 840 personer, tillhörande
alla tre klasserna, däruti äfven inbegripen en skollofskoloni på 30 barn från Uppsala, som sedan några år haft
sitt

tillhåll

vid

brunnen.

Kolonibarnen,

som

voro

in-
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hysta under 6 veckors tid vid Fängsbacken, erhöllo alla
fri läkarvård, fri brunnsdrickning samt fritt duschbad
eller vid större sjuklighet eller svaghet andra, af läkaren
särskildt

ordinerade

rymmesskäl icke
Under

bad.

mera

denna

Numera

kan

brunnen af ut¬

taga emot dem.

säsongs första termin firades den 7

juli en för Sätra stor fest, då Patriotiska sällskapets
medaljer för långvarig och trogen tjänst utdelades till
13 personer af brunnens f. d. och nuvarande tjänare.
En högtidlig stämning hvilade den dagen öfver
gamla Sätra. Redan tidigt på dagen vajade svenska
flaggan här och hvar inom brunnens område och vid
närliggande gårdar. Framemot kl. 6 på e. m., vid hvilken tid medaljutdelningen skulle äga rum, syntes talrika
skaror styra sina steg mot brunnskyrkan, som var klädd
med blommor och

grönt.

För flertalet närvarande blef det helt visst
raskande

anblick

vid

inträdet

en

öfver-

i

kyrkan få skåda
Magnificus Professor H. ScilÜCK, klädd i full
ornat, sittande i en högkarmad stol midt framför altaret,
och bakom honom 2:ne marskalkar, prydda med blå¬
gula band öfver axeln och med studentmössa, samt
något pä sidan bakom rektor Brunnskamrern på sin
särskilda stol, under det att Brunnsstyrelsen och me¬
daljörerna hade sina platser på korets sidobänkar. Öfver
det hela låg således en akademisk prägel, en erinran
om, att man befann sig på Uppsala Universitets område.
Högtidligheten inleddes med afsjungande af psalmen 33,
hvarefter en kör under ledning af fröken Laura wallin
från orgelläktaren sjöng sången Lofven och Prisen Herren.
Professor Schück höll därpå ett varmhjärtadt tal till
de gamla och utdelade medaljerna.
Den mindre guldmedaljen tilldelades Brunnsmästare
att

Rector

F. A. eriksson.

medaljen,

var

Af dem, som erhöllo den större silfver-

städerskan A. S. sjöström, 82 år gammal,
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hade varit anställd öfver 60 år vid

som

broder

förre

anställd i brunnens

brunnen, hennes

C.

SJÖSTRÖM, 75 är och
tjänst i 51 år. Han hade äfven på

rumormästaren

årets midsommarafton varit med

majstången
gången å rad. Den äldste bland dem, som mottogo den mindre silfvermedaljen, var 79 år, den yngste
af alla de 13 medaljörerna hade uppnått en ålder af 53 år.
Efter medaljutdelningen följde körsång, hvarefter
den stämningsfulla, högtidliga akten afslutades med psalom

att resa

för 51

Medaljörerna.

500.
Senare på aftonen voro medaljörerna med
anhöriga, brunnens tjänstemän m. fl. inbjudna till supé,
men

som

var

rådde

anordnad i Societetshuset.

Under densamma

mycket angenäm och kordial stämning, som
gaf sig uttryck i åtskilliga tal och skålar, bland hvilka
intendentens af värme och sann välvilja genomandade
ord till de gamla trotjänarne åhördes med stort intresse.
Han gaf nämligen hvar och en sin beskärda del och
skildrade hvars och ens lifsgärning vid brunnen på ett
en

både humoristiskt och rörande sätt.
Den

synnerligen vackra festen, vid hvilken musik
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af en musikkår från grannskapet, som äfven
eftermiddagens lopp låtit höra sig i parken, kvarlämnade hos alla, icke minst hedersgästerna, det ange¬
utfördes
under

nämaste minne.

Från och med detta år 1911

läkare,

som

är

en

särskild under¬

är Med. licentiat, anställd för vården af 2:a

klassens

patienter. Härtill var detta år utsedd D:r I.
Uppsala. Intendenten och denne hafva
tvänne gånger i veckan gemensam mottagning för dessa
patienter.
Afven under år 1912 uppfördes endast en ny bygg¬
nad, som dock tillkom på ett mera ovanligt sätt.
På grund af Västmanlands regementes förflyttning
från Salbohed till Västerås skulle regementet tillhöriga
byggnader å heden försäljas å auktion. Bland dessa
fanns en liten paviljong, ganska egendomlig och karak¬
teristisk för den tid, då den uppförts, och därtill af ej
ringa intresse på grund af de omtalte personligheter, som
bebott den. Denna byggnad inköpte nu Brunnen under
hand af Regementet och flyttade den till Sätra.
»Generalspaviljongen», som den kallades, hade ur¬
sprungligen uppförts af dåvarande chefen för regementet
Hertig Fredrik Adolf på 1770-talet i Drottningholms¬
stil och af honom användts som sofgemak; den stod i sam¬
thorling från

band

med

2:ne

ovala tält framför.

Prinsen residerade

härjämte sin husvärdinna mademoiselle sophie hagman.
Efter Prinsens afgång från regementet användes pavil¬
jongen af regementscheferna, till dess det stora för alla
officerare gemensamma huset uppfördes på 1820-talet,
då paviljongen blef flyttad till en annan plats och blef
bostad

åt Generalbefälhafvaren, sedermera Arméfördel¬

ningschefen, då han besökte mötesplatsen för inspektion.
Vid Sätra, där det lilla minnesrika huset uppförts på
brunnens vackraste, mest dominerande plats med pietets¬
fullt bevarande af dess ursprungliga utseende och endast
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med

högst obetydlig förändring, har det döpts till
Hertigflygeln.
en

Den första automobilen erhöll brunnen äfven detta
är.

Brunnsstyrelsen ingick nämligen till Drätselnämnden
anhållan om ett lån på 3,000 kr. för att därmed
förhjälpa Sätras arrendator, som har skjutsskyldighet för
brunnens räkning, till inköp af en bil för att dymedelst
med

underlätta samfärdseln mellan brunnsanstalten och Sala.

Hertigflygeln.
En

ny badform infördes detta år i och med lokal
ängduschbehandling; denna visade god verkan.
Under 1912 års kurtid, då Sätra besöktes af inalles

817

terminen regnig,

den andra
tidpunkt hade
det stora dikningsföretaget, ett formligt kanalsystem,
bestående af den upprensade bäcken och i densamma
utmynnande grafvar och tvärdiken, som mottogo vattnet,
blifvit färdigt.
Det var därför med sann glädje Sätraborna dessa regndagar åsågo, hur vattenströmmarne upptogos i kanalen och bortfördes, i stället för att, som
förut, sätta hela myren och terrängen upp mot brunnsområdet under vatten. Man hoppades således på detta
personer, var

särdeles

torr

och

i:a

vacker.

Vid

samma

men
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sätt få

det

gamla stället torrlagdt, sedan dess fuktiga
mången gång afhållit kurgäster från att besöka brunnen.
Om det därpå följande året icke medförde någon
som
helst byggnadsverksamhet vid brunnen, finnes lik¬
väl en och annan liten detalj att anteckna för det¬
se

oblida klimat under århundraden

och

samma.

Vid

Lazarettet, hvarest just ingen modernisering af

m. m. vidtagits sedan långliga tider till¬
glädjande nog nu, genom medel från de
sista årens folkdanstillställningar, konserter m. m., en del
af de gamla träsängarne med halmmadrasser utbytas
mot riktiga sjukhussängar af järn med spiraltrådsbotten.
I sammanhang härmed kan framhållas, huru de Kalsenianska medlen numera användas för de fattigas räk¬
ning. I Brunnens välgörenhetsverksamhet intager Laza-

sängutrustning
baka,

kunde

rettets

drift

ett

framstående

rum.

En

eller

annan

af

dess

patienter kan något år vara helbetalande, men det
ojämförligt största antalet patienter äro hel- eller halfgratister. Med lönen till sköterskan och hennes biträden,
lazarettsdrängen m. m. brukar kostnaden för lazarettets
drift uppgå till 1,900—2,000 kronor.
Brunnen utlämnar hvarje år öfver 200 s. k. halfifria
platser — år 1914 voro de 240 — hvarvid den sjuke
för 15, stundom 10 eller 18 kronor — allt efter graden
af medellöshet
all

annan

—

erhåller läkarvård, bad, massage och

nödig behandling under

en

brunnstermin. Där¬

jämte äga dessa patienter att erhålla s. k. lazarettskost,
d. v. s. enkel men tillräcklig mat, för kr. 0.60 per dag;
under år

1915

0.65

dag.

per

utgjorde emellertid afgiften för dylik kost

Dessutom utdelas ett antal

aldrig under 5, van¬
ligen 10—15 eller flera — helfria platser, hvarvid den
sjuke erhåller vård, bostad och mat gratis. Sjuksköterskans
lön har
i afsikt att tillförsäkra lazarettspatienterna den
—

—

225
bästa

möjliga vård — höjts från 200 kr. utan kost till
kr. jämte kost i i:a klass.
Utom de äldre fonderna äger Brunnen i senare tid
tillkomna: »Slåtterfestfonden», för hvilken i det före¬
gående redan är redogjordt, samt »den Romansonska fon¬
den», hvars friplats — i i:a klassen — alla år innehafves
af en trotjänarinna hos den Romansonska familjen.
Från mediet af innevarande år höjdes räntesatserna
för brunnens lån hos Universitetet till 4^2 °/o. Sätra ut¬
vidgade detta år sitt område med en liten jordlapp —
Trekanten benämnd — söder om Flemmingallén, i och
för reglerande af ett afloppsdike till Solingekanalen.
Porträttgalleriet vid Sätra tillökades vid denna tid med
tvänne porträtt, nämligen en fotografi i stort format af
175

f. intendenten Professor O. V.

PETERSSON, skänkt af hans
hvilken aftäcktes med några minnesord af inten¬
denten, samt bilden af Sätra välgörare, Biskop A.
KäLSENIUS, som fick sin plats i kyrkan.
En ganska stor tillströmning af gäster förekom detta
barn,

år till Sätra

—

under båda terminerna inalles 912 personer

hvilket antal året

därpå, 1914, steg till 1018 kurgäster.
1914 uppfördes en ny ångskorsten, af det
skäl, att brunnen året förut hade gått in i mellersta
Sveriges Ängpanneförening och af densamma blifvit ålagd
vidtaga denna åtgärd. Kostnaden härför uppgick till
—

Under

inemot

kr. Under vårarne 1914 och 1915 har
täckdikning verkställts i Persparken. I öfrigt hafva en¬
dast vanliga reparationsarbeten företagits de sista åren.
Dock har under år 1915 grunden lagts till en ny
byggnad, som är afsedd att innehålla dels mottagnings¬
rum

2,500

för intendenten och underläkaren

—

hvilken dessa

år varit Docenten Med. D:r

T.J:son Hellman —
jämte väntrum för deras klienter samt ett kliniskt labora¬
torium, dels bostadsrum för några af de vid Brunnen
tjänstgörande yngre läkarne.
senare

Sätra brunns krönika.

j

j
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Af

upplysningar, som lämnats under berättelsens
gång, framgår bland annat, att brunnen är belastad med
rätt betydande utgifter, särskildt med anledning af det
synnerligen stora antalet hel- och halfgratister. Om kost¬
naden för dessa patienters behandling ej märkes så synner¬
ligen mycket i driften af själfva badinrättningen, så gör
den sig så mycket mer kännbar på andra områden, sär¬
skildt på grund af den myckna arbetskraft, som åtgår
till massage och gymnastik.
Ar 1914, då gratisternas antal utgjorde ungefär 74
af hela antalet badgäster, kom på deras del fullt 73 af
all massage, som gafs.
Det kan därför ibland vara ganska kinkigt att ba¬
lansera debet och kredit så, att budgeten går ihop.
Det blir ju äfven i dylika fall för en rorsman ärorikare,
då, som numera sker, det lyckas för honom styra skeppet
i

hamn.

Till de
nämnda

årliga utgifterna höra äfven de förut ej om¬
och arfvoden, som utgå till brunnens

löner

tjänstemän.
De äro: Kamreraren

Underläkaren, Med. Lic.
Lazarettsläkaren, Med. Kand.

Gymnastikföreståndaren, i re¬
gel Med. Kand.
Öfriga manlige med. stude¬
rande

Kvinnliga gymnaster
Brunnspastorn
Organisten

1,000

kr.

2,000

»

1,000

»

600

»

400

»

300—350

Dessutom hafva alla fri bostad och alla utom

200

»

275

»

Organis¬
det endast Kamreraren,
som
en längre tid varit
befattningshafvare vid brunnen.
Den nuvarande Kamreraren, den till sitt väsen så blide,
ten fri kost.

Af dessa personer är
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tjänstvillige hedersmannen Lektor G. BÄCKLIN, har näm¬
ligen innehaft platsen sedan 1900.
Vid ett föregående tillfälle, då en beskrifning af den
på 1860-talet nybyggda kyrkan förekommer i denna be¬
rättelse, omnämndes äfven några i kulturhistoriskt afseende intressanta föremål, tillhörande kyrkan, som fin¬
nas

kvar

värderika

vid

Utom

som

rester

dessa

för

Sätras vänner

man lyckats bevara en och
har sitt kulturhistoriska värde.

pjäser har

gammal sak,
Dessa

Sätra.

annan

af minnen

från tvänne århundraden äro

hopsamlade till ett museum i
miniatyr. Här finner man så¬
lunda Brandvaktens hillebard
och

några öskar för
iskänkning af vatten ur källan,
däraf tvänne af glaseradt ler¬
gods, hvilka erinra om afbildningen af dylika på EHRENsax,

STRAHLS

Gripsholm,
i

Medevi

bekanta

tafla

vid

»Brunnsmästaren
och

hans

söner»,

vackra, gamla glöd¬
pannor af mässing samt ur källan upptagna gamla mynt
från olika tidsperioder m. m.
Detta nedkastande af mynt i källan, som märkligt
nog tyckes hafva fortgått så sent som under Carl XV:s
tid, enär mynt finnas bevarade från Konung Fredrik I
till Oscar I:s sista regeringsår, härleder sig från den
urgamla religiösa tron på ett s. k. källrå och på dess
mystiska kraft. Från att ursprungligen ha varit en re¬
ligiös kult öfvergick denna tro till vidskepelse och
öfvertro och har numera antagligen försvunnit.
Det är en stor och oersättlig förlust för Sätra, att
icke någon där anställd person, tillika älskare af fornett

par
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saker, beflitat sig

om att i bygden närmast Sätra söka
hopsamla gamla kulturhistoriska föremål och öfverföra
dem till brunnen, då denna trakt ännu mot slutet af
1800-talet var mycket rik på dylika saker, hvilka ur¬
sprungligen, åtminstone delvis, funnits sedan gammalt
vid Sätra och sedan spridts ut i bygden.
Numera är
det för sent att återbörda, livad som icke mer finnes
annat

än

i enskild

ägo.

Sätra äger

äfven andra gamla minnen, som i forna
utgjorde dess stolthet och som ännu i dag lämna
talande bevis för den välsignelsebringande
mest

tider
de

verksamhet,
till

den

tid

brunnen, allt från sin första tillvaro, ända
som
är, utöfvat.
Det är alla dessa åter¬

ställda eller förbättrade
och

sjuklingars kvarlämnade kryckor
pryda det åldriga Brunnshusets inre
De tala ett språk, som betyder mer än alla

stafvar,

väggar.

som

skrifna reklamer och braskande
Till

det

i allmänhet

annonser.

goda resultat, som de sjukas
behandling vid Sätra utvisar, bidrager utan tvifvel, för¬
de kurativa medel, såsom olika slags bad m. m.
utom
som
användas, samt den stilla ro och det lugn, som
kurgästerna här njuta, den vikt, som lägges på be¬
handlingen med massage, men framför allt pä sjuk¬
gymnastik.
Om behandlingen vid Sätra i öfrigt är ungefär
densamma som vid Sveriges öfriga kurorter nu för tiden,
gifves helt visst ej någonstädes massage och sjukgymna¬
stik i sådan utsträckning som vid denna brunn.
Men
så äro därmed i regel sysselsatta 7 manliga med. stude¬
rande och 3 kvinnliga sjukgymnaster från tidigt på
morgonen till sent på kvällen.
Då sjukgymnastiken förut användts mera som ett
allmänt hygieniskt och stärkande hjälpmedel för att
understödja den andra behandlingen vid brunnen, ingår
densamma numera som ett kraftigt therapeutiskt medel
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vid

behandlingen af flera af de under Sätrasäsongen
sjukdomarna. Det finnes ingenstädes så
mycken allmoge och så mycken kostnadsfri behandling
af medellösa som här.
För hvarje år, som går, blir
gymnastiken allt mera populariserad, så att 2:a och 3:e
klassens patienter till och med anhålla om att bekomma
gymnastik. Så har äfven denna behandling, sedan den
blifvit rationellt genomförd, visat sig medföra ett under¬
bart gynnsamt resultat på alla, för hvilka den är föreskrifven, icke minst för män och kvinnor af allmogen, dessa
vid gymnastik ovana, men så lätt reagerande personer.
Bland alla dessa, i ioo-tal hvart år från Sätra åter¬
vändande kurgäster skulle de flesta säkerligen icke önska
något högre än att kunna fortsätta med gymnastikbehandling under lämplig läkareledning.
Vid tanken på dessa gynnsamma företeelser fram¬
står osökt den frågan, huruvida icke möjlighet skulle
kunna gifvas att i en framtid se detta så kraftiga, i
vårt eget land uppfunna hälsomedel, hvilket nu börjat
till fullo erkännas och begagnas, så utnyttjas, att det
blefve allas egendom.
Ingenstädes i vårt land mer än
vid Sätra finnes nämligen en sådan stiftelse som den
behandlade

Kalsenianska, tack
tillfälle

vare

hvilken med. studerande hafva

i rikt mått erhålla

praktik och vinna öfning
begagnandet af detta så mäktiga hälsomedel.
Efter gjord framställning till Sätras nuvarande in¬
tendent Professor R. Friberger om en kort redogörelse
för den behandling, som numera äger rum vid Sätra
brunn, har han godhetsfullt villfarit denna begäran och
yttrar på grund häraf, som följer:
att

i

Anmodad att

i

korthet skildra den

behandling,

som nu

användes vid Sätra

brunn, börjar jag med att påpeka, huru¬
som behandlingen
medelst bad vann alltmer terräng under
det förra århundradet.
Betänker man, huru små och obe¬
kväma

de

af

Pehr

v.

Afzelius

uppförda badhusen

voro,
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så förstår
var

man

möjlig.

Ej

lätt, att någon intensivare badbehandling ej
heller det af Olof Glas uppförda, ännu

klass använda badhuset kunde förslå till behandling
långvarigare badprocedurer, karbad, ångskåp m. m.
för den stora mängd kurgäster, som då besökte Brunnen.
Detta förhållande är intressant nog, om man besinnar, att,
af allt att döma, många sjuka förbättrades till sin hälsa
vid Sätra Brunn äfven innan behandlingen med bad — och
för öfrigt äfven med massage och gymnastik — kunde
drifvas i större utsträckning.
Såsom ofvan i denna bok
skildrats (se sid. 16) användes under dessa tidigare perioder
af Brunnens tillvaro
drickning af kopiösa mängder af
källans vatten såsom den hufvudsakliga kuren.
Om man
ock måste medgifva, att hvilan från ansträngande och upprifvande sysselsättningar, sommarvistelsen på landet m. m.
äro
mäktiga hälsobringande krafter och torde hafva sin
dryga andel i behandlingsresultaten, så är det dock fråga,
om
ej den rikliga brunnsdrickningen hade större inflytelse,
än man på senare tider antagit.
Då jag tillträdde min befattning såsom intendent, dracks
det »brunn» såsom det heter endast en gång om dagen på
morgnarna kl. 7—'/= 9.
För att göra själfva brunnskuren
något mera intensiv infördes då drickning äfven på e. m.
kl. 6—7.
I allmänhet drickes 2 glas hvardera gången
med en 20—30 minuters mellantid mellan glasen.
Ofta
blandas källans vatten med artificiellt Karlsbader, Kissingen
eller Ems eller med arsenikdroppar.
Sätravattnet verkar
tämligen betydligt stoppande, allra hälst om det drickes varmt.
Beha?idlingen med bad spelar beträffande de flesta pati¬
för

2:a

med

hufvudrollen vid kuren, och särskildt användes där¬
massagebaden. Dessa gifvas med gyttja från en när¬
belägen sjö eller med en varm lösning af s. k. massage¬
såpa i vatten.
I alla badhusen masseras patienten, som därvid hvilar
på en smal bänk, på en gång af 2 baderskor eller badare,
och i det
1909 uppförda badhuset sker detta i särskilda
små rum, där en högre temperatur är rådande än i bad¬
husets öfriga lokaler.
På massagen följer en ljum dusch,
ett varmt karbad och sist en kort sval dusch.
Half baden,
kolsyrebaden och öfriga bad (vanliga karbad, tallbarrbad af
på stället beredd dekokt, bad med koksalt eller soda uti
o.
s. v.) gifvas på vanligt sätt, dock användas vid Brunnen
enterna

vid
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bad varmare än 38° och kallare
26° ges sällan. S. k. skottsk dusch, d. v. s. en stråldusch, som omväxlande under 2 ä 3 sekunder har 9 och
42°—45° temperatur, användes någon gång särskildt vid
långvariga former af ischias. Särdeles omtyckt för lokal
uppvärmning är den s. k. ångduschen, som består däri, att
en ångstråle, som medelst
en enkel inrättning befriats frän
droppar af kondensvatten, under 3—6 min. riktas mot det
parti, som skall uppvärmas.
Massage och gymnastik äro näst baden att anse såsom
de hufvudsakligaste kurmedlen. Under de senaste åren har
gymnastiken fått en allt vidsträcktare användning, i någon
mån t. o. m. på massagens bekostnad.
Vi hafva tyckt oss
vid de kroniska ledåkommer, för hvilka brunnen besökes af
så många sjuka, ernå vackrare resultat än förr, sedan vi
mera
allmänt börjat använda en mild, men uthållig mobili¬
serande gymnastik för de sjuka lederna.
Massage få ju
för öfrigt dessa patienter i massagebaden.
Vid neurasteni
och dithörande sjukdomstillstånd användes gymnastik till
synes med mycket goda resultat.
Alla hjärtsjuka, hvilkas tillstånd medgifver det, behand¬
las utom med kolsyrebad äfven med mild gymnastik, till
en
början bestående endast i muskelvalkningar, vibration
å hjärttrakten samt hand- och fotrullning, sedermera mera
endast milda temperaturer;
än

kraftig.
Hetluftshehandling efter Professor Biers metod använ¬
des tämligen mycket, dock mindre sedan ångduschen införts.
Elektricitet, som här infördes särdeles tidigt (se sid.
76), och som ännu på 1880-talet gafs i stor utsträckning,
användes numera föga.
Tillfogas slutligen, att stor vikt lägges å lef?iadssättets
lämpliga ord?iandc med hänsyn till de olika sjukdomarna,
på hvila — ifråga om svagare patienter ofta till sängs —
efter vissa bad o. s. v., så torde hufvuddragen af nu rå¬
dande behandling vid Sätra Brunn vara skildrade.
Sätra Brunn d. 2 januari 1916.
Ragnar Friberger.
1

allmänhet är

terminen,

tillströmningen till Sätra störst första
personer, som tillhöra en högre

särskildt af

samhällsklass eller äro i socialt hänseende bättre lottade,
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detta

tvärtemot

talet och 1800-talets
torde

man

använda
bad och
största

hvad förhållandet

under

1700-

En bidragande orsak härtill
däri, att många af brunnsgästerna

början.

få söka dels

senare

var

delen af

sommaren

att besöka

för

hafs-

luftkuranstalter, dels också däri, att många finna
behaget i att vistas vid Sätra på en tidpunkt,

när den

gamla brunnen står i sin fagraste skrud. Un¬
sommarens första tid bjudes äfven på mera
omväxling i nöjen och tidsfördrif än hvad förhållandet
är längre fram under säsongen.
De båda årligen återkommande festerna vid mid¬
sommar och under slåttertiden
gå nu af stapeln. Här¬
der

denna

till har Brunnssocieteten de

senare

åren haft tillfälle

att

njuta af vacker och gedigen musik, som presterats
några aftnar i hvarje vecka. Det har vid dessa till¬
fällen bjudits på både sång och pianomusik jämte stränga¬
spel af framstående musikutöfvare och musikälskare
bland såväl kurgästerna som Brunnens egen personal.
Bland

de

erhållit

en

senare

har

brunnen

i

fru

Alva Rydberg

talangfull och intresserad efterträderska till den
förra så högt skattade Organisten.
Det förefaller, som om Sätra blifvit ett kärt tillhåll
för de många år efter år återkommande stamgäster,

hvilka alltid inneha sina abonnerade bostäder.
Dessa

lyckliga omständigheter för skapande af ett
angenämt samlif vid brunnen bidraga äfven till att,
jämte den goda ton och de sympatiska förhållanden,
som
där råda, förläna stället dess säregna behag och
trefnad.

stora

Midsommaren
landet

och

har

vid

i alla tider firats

Sätra

som

öfverallt inom

på sedvanligt sätt. Mid¬
sommarafton samlas brunnsgästerna af alla klasser på e. m.
kring majstången, hvilken på öfligt vis sirad med blom¬
mor och grönt sedan
årtionden tillbaka reses på planen
vid Brunnshuset.
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Innan dansen
ländskt

tal,

begynner, håller Intendenten ett foster¬
hvarefter körsång plägar äga rum. Till

Midsommardansen.

denna

glädjefest har i alla tider till Sätra samlats folk
när och fjärran.
Löfklädda
och kärror anlända nu som förr denna dag till

af alla samhällsklasser frän
vagnar

brunnen.
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På de sista åren hafva äfven automobiler och velo¬

cipeder i oroväckande grad tillkommit, lika litet pas¬
sande för Sätras gamla kultur som järnvägståg.
Från
den i trakten belägna Tärna folkhögskola pläga eleverna,
i nationaldräkt klädda
äfven lära den

flickor, komma för att dansa och

allmogen danser och lekar,
deltaga, eldade af de unga,
outtröttliga med. studerandenas pliktkänsla, som för dem
själfva i téten såsom ledare af dansen. Sålunda fortgå
dans och lek, omväxlande med afsjungande af foster¬
ländska sånger, till långt fram i den ljusa sommarkvällen.
Forsommarens andra festlighet äger åter rum mot
första terminens slut och har, med all den glädje och
de redan antydda skämtsamma upptåg, som då före¬
komma, ett annat allvarligare mål, nämligen att genom
bidrag från allmänheten insamla medel till hjälp och
lindring för de vid brunnen vistande medellösa pati¬
i hvilka alla

öfriga

yngre

med lif och lust

enterna.

Förspelet till denna s. k. slätterfest består i en
procession, där barnen gå i spetsen, bärande flaggor i
händerna, företrädda af en fiolspelare, hvarefter Inten¬
denten och den öfriga skaran följer.
Sedan tåget gjort
en
tur kring parken, samlas alla, äfven de frän när och
fjärran tillströmmande besökande, kring P. Afzelii min¬
nessten.
På verandan till det högt ofvan Persparken
liggande societetshuset framträder nu Intendenten och
talar till den församlade menigheten nedanför i parken.
Han redogör härvid bland annat för festens betydelse
och till hvilket ändamål den ur densamma framsprungna
kassan skapats samt uppmanar alla att enligt gammal
häfd vid detta tillfälle bidraga med utöfvande af barm¬
härtigheten mot de vid brunnen vistande medellösa sjuka
och lidande.
Och i sanning, hans ord förklinga icke
ohörda.
Om vädret är gynnsamt, vidtaga härefter de
mest växlande nöjen.
Från teater och konsertföreställ-
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folkdanser, förevisning af skioptikonbilder och
går allmänheten till åskådande af karnevalsupp¬
tåg, marknadsnöjen med eftersökta spåkvinnor och pepparkaksgummor, »metning i fiskdamm» samt för att
fröjda ögat åt barnens idrottslekar.
Under de senaste krigiska åren har till och med
ett
sjöslag mellan en montenegrinsk och en turkisk
amiral i hvar sitt badkar förekommit i bassängen, under

ningar,

cabaret

Slåtterfesten.

det att öfver deras hufvuden ett neutralt sinnadt

aeroplan
sväfvade, hvars förare för att afkyla de kämpandes
stridsifver begjöt dem med kallt vatten.
Hvilka upp¬
offringar göras icke vid gamla Sätra dessa dagar med
det goda målet i sikte att samla in penningar.
Sjöslaget
har också visat sig som ett af de verksammaste medlen
härtill.
Som ersättning för dessa tidsfördrif och upptåg,
hvari de mest sjuka icke kunna deltaga, skänkas dessa
andra nöjen, särskildt då damerna inom brunnssocieteten
söka bereda glädje och omväxling åt dessa vid bädden
eller sjukstolen fjättrade brunnsgäster genom att vid
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anordna musikunderhållning, föredrag, dekla¬
samt framför allt kaffebjudningar.
Den röda tråd, som genomgår Intendentens och
läkarens verksamhet och för öfrigt hela societetslifvet
vid Sätra, är spunnen med en allt omfattande barmhärtighetskänsla. Den binder alla samman och är nog
till stor del upphofvet till den för många oförklarliga
charme, som hvilar öfver den gamla brunnen och hvilken
alla erfara, som en längre tid vistas där. Som ett uttryck
härför har detta sista år, som krönikan omfattar, det
sjukhusen
mation

m.

m.

io:de af Professor Fribergers

sköte

intendentstid, burit i sitt

glädjande episod af stort intresse för Sätra.
Redan under brunnssäsongen uppstod en tanke bland
kurgästerna, som snart visade sig vinna genklang i alla
lager af såväl vid brunnen vistande som utom densamma
varande Sätra-kunder, den tanken nämligen att genom
insamling af medel bland nuvarande och forna vänner
till

en

Sätra

jubileum
bära hans

till
som

minne

af

Professor

Intendent skapa

namn

en

och öfverlämnas

FRIBERGERS

i

o-års

fond, hvilken skulle
på hans 50-årsdag den

december.
Donationsbrefvet, som var underskrifvet af de kom¬
mittémedlemmar, hvilka stått i spetsen för insamlingen,
lyder:
19

Donationsbref.
P~ör

hugfästande af minnet af Professor ragnar
tioåriga verksamhet såsom Intendent vid

Fribergers
Sätra

Hälsobrunn och hans under året infallande femtio¬

årsdag har, på initiativ af kurgäster vid Brunnen inneva¬
rande år, insamling af medel ägt rum för bildande af en
fond, kallad Professor Ragnar fribergers fond, öfver
hvars
för
hans

afkastning Professor friberger skulle äga förordna
ändamål till Brunnens bästa, som kunde ligga
hjärta närmast.

det
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Såsom
och

ett

varma

uttryck för brunnsgästernas tacksamhet

erkännande

af Professor fribergers oför¬

tröttade och

framgångsrika arbete till sjuka och lidande
tjänst öfverlämna undertecknade, som
erhållit i uppdrag att å brunnsgästernas vägnar omhän¬
dertaga de insamlade medlen, härmed till Professor
P~riberger det influtna kapitalet, stort Tvåtusen åtta¬
medmänniskors

(2,869) kronor

hundrasextionio

40

öre, att användas

un¬

der den tid Professor Friberger är intendent vid brun¬
nen

på sätt,

med de

ofvan antydts, och därefter i enlighet

som

föreskrifter,

som

Professor friberger kan be¬

haga att meddela.
Sätra Brunn den

11

Marianne Hacklin

Augusti 1915.

Fru Hanna

Engterg

född Eckleiti

Gottfrid Bäcklin

Torsten J:son Hellman

Anselm Eriksson

Petrus

Vilhelm

Då
än

400

man

vet, att till

personer,

brunnsgäster, får

Tersrneden

Ljungberg
denna insamling bidragit mer

af hvilka flera fattiga och skröpliga
klart för sig hvilken betydelse den

man

nuvarande intendenten har för Sätra

brunn, och hvilken

ställning han där innehar.
Allt

från

Sätras

första

daning fram till den tid
ingen an¬
teckning gjorts eller sägen kommit i dagen, som om¬
talar, att någon större eller mindre eldsvåda öfvergått
som

är, under mer än två århundraden, har

brunnen.
Det

gamla stället har lyckligtvis varit förskonadt
olycka ända till detta år, då en förhärjande
eldsvåda lade en del af Fängsbacken i aska.
Lördagen den 16 oktober vid 1 o-tiden på kvällen
varseblef man först den uppkomna branden, då ärrenfrån denna
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datorn

J.

A. SÖDER och

hans

folk redan gått till

hvila.
Vid detta olyckliga tillfälle nedbrunno stall och ladu¬
gård samt ett större vagnslider. Det gamla i kultur¬
historiskt
hänseende minnesvärda boningshuset blef
skonadt.

Af kreatur

och lösören

innebrändes

20

nöt¬

kreatur, 40 höns samt större delen af åkdon, seldon
jämte foder m. m. Flera bland kreaturen ägde ett högt
värde, hvarför arrendatorn gjorde en kännbar förlust.
Äfven brunnen får vidkännas en afsevärd förlust, enär
de nedbrunna byggnaderna, med de priser som råda,
icke kunna uppföras till brandförsäkringsvärdet.
Innan vår berättelse afslutas, må på dess sista blad
en
öfverblick tagas af Sätra, såsom det gamla stället
ter sig för betraktaren.
Själfva brunnsområdet är infattadt mellan en bördig
slätt, fordom sjö, åt sydväst, samt mot nordost af den
omtalade Badelundaåsen med dess vackra, gamla furu¬
skog, där brunnsgästerna i alla tider företagit sina prome¬
nader.

Ett

stycke inne i skogen ligger Glasberget, en om¬
tyckt tillflyktsort för kurgästerna, där äfven stundom
små picknicker hållas.
På åsens sluttning ned mot slätten är således
brunnsterritoriet beläget.
En stor del af detsamma upp¬
tages af tvänne parker, hvilka genom stora landsvägen,
Sätras pulsåder, skiljas från hvarandra.
I skogens bryn, liksom vid de öppna platserna,
äro beklädda med grönskande gräsmattor, ligga
som
boningshusen och de öfriga för brunnens administration
nödvändiga byggnaderna utströdda i den kuperade ter¬
rängen, under det att väl underhållna vägar och sling¬
rande stigar sammanbinda platsen till ett helt intagande
samhälle.
Sätra är äfven kändt sedan gammalt för sina
sällsynta växter, hvilka fordom än mer, än nu är fallet,
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öfversvämmade
stervän

parkområdena och drogo mången blom¬
stället, som ansågs för ett riktigt

och samlare till

eldorado för botanister.1
För att bevara dessa traditioner har den nuvarande

intendenten

och hans

maka, hvilka båda älska

naturen

och dess

prydnader, gjort mycket som bidragit att för¬
fylla tomrummen här och livar genom
inplantering af ädla träds!-"- -"'Fvnta buskväxter och
sköna Sätra och

Frid och

vackra blomster, hvilket äfven

Ro.

bidrager till att den Sätra-

besökande där trifves.
Gamla Sätra är fagrast en sommarafton, då solen
går att dala och hela den framför liggande slätten är
öfvergjuten med solknippen, hvilka liksom tränga sig in
genom parkerna och emellan dess trädstammar hafva
fritt spel.
De höga alarnes gråa stammar få vid denna
belysning en färg som gammalt silfver och den urgamla,
knotiga tallens bark lyser som det rödaste guld. Sol¬

strålarna,
1

Se

som

sila

bilaga VI.

fram mellan

trädstammarne,

kasta
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sitt

sken

öfver

de

åldriga små rödmålade husen med

deras hvita knutar förädlande dem.
De

allt

i

förmå

äfven

draga fram ur dunklet de öfverparkerna kringspridda stenblocken, hvilka, täckta

Platsen där Lusthuset stod i

med

Persparken.

saftig, tät

under det
blomstrens
Allt

att

mossa, nu glänsa som grön sammet,
ögat fägnas af de i briljanta färger lysande

prakt.
är

stilla

frid

och

möjligen afbruten af
kajornas och stararnas prat i de höga träden, där de
hafva sitt stamhåll.

ro,
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Sätra är

idyll, en bortglömd vrå af världen, som
undan dess brus och nivelleringstvång, en trygg ort, öfver hvilken välsignelse hvilar.
Om det finns någon sådan plats som Sätra på jorden,
hvilket är ovisst, skulle det möjligen vara någon af
de små, obetydliga kurorterna i Tyskland.
Sällsynt
är
det att finna, att en plats midt i en så gammal
bygd och så pass flitigt besökt sedan långliga tider
tillbaka af människor med olika fordringar på lifvet och i
skilda samhällsställningar under tvänne århundradens
lopp kunnat bevara så mycket af sin gamla kultur och
stämning.
Här finnes intet larmande hotell och ingen bull¬
rande järnväg ännu.
Det förra är i rik män ersatt af
de gammaldags små husen, och järnväg har heller icke
behöfts, där alla varit nöjda med de ända till sista ären
använda uråldriga åkdonen.
Träd in öfver den höga tröskeln genom den med be¬
slag från två hundra år tillbaka sirade dörren i en af dessa
små, låga, åldriga bostäder med de enkla men i stil
hållna gamla möblerna, där den ursprungliga, förbleknade
tapeten ännu sitter kvar på väggen, och en fläkt af
drömt

sig

en

kvar

huru våra okonstlade förfäder under Carl XII:s tid

lefde,

skall slå emot den besökande.

Så

söka hälsa och lugn vid Sätra
respektera och bidraga att bevara
den enkla smak, som nu råder där, och åtnöja sig med
de små fordringar på brunnslifvet, som hittills härskat,
bärande tillika i sina hjärtan innebörden af de vackra
ord, intagna i Biskop Kalsenh testamente, hvilka be¬
röra de arma och lidande, skall helt visst den gamla
surbrunnen gå till mötes en ljus framtid.
brunn,

länge de,

komma

som

att

Sätra brunns krönika.

16
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Bil.

VI.

Ur Floran vid Sätra brunn.
(Dels

en

del af de mindre allmänna vilda, dels

Cacalia suaveolens L.
Achillea

—

några odlade växter.)

förvildad.

Hvitpytta (tusensköna).

ptarmica L.

Senecio saracenicus L.
Bellis

Kakalia

Saracenisk boört.

perennis L.

Tusensköna — förvildad.
Aster tripolium I..
Strandkil.
Cirsium heterophyllum All.
Borsttistel.
Crepis paludosa Moench. (Hieracium paludosum L.). Vackelfalle.
Valeriana excelsa Poir. (Vsambucifolia Mik.)
Krypvändel.
Galium mollugo L.
Stormåra.
T.onicera tatarica L.
Rosentry — odlad.
caprifolium L. Akta kaprifolie — odlad.
»

Linncea borealis L.

Linnéa.

Symphoricarpus racemosus Mchx. Snöbärssyinforia — odlad.
Campanula patula L. Angsklocka (liljeklocka).
Convohrulus sepium L.
Snårvinda.
Hydrophyllum virginicum L. (från N. Amerika) — förvildad.
Symphytum Orientale L. Orientvälla.
Stachys silvatica I.. Stinksyska.
»
palustris L. Knölsyska.
Lamium dissectum With. (Z. purpureum hybridum. Vill).
Flikplister.
Menyanthes trifoliata L. Bläcken (vattenklöfver).
Ligustrum vulgare L. Liguster — odl.
Syringa josikcea Jacq. Josikasyrén (ungersk syrén) — odl.
Fraxinus excelsior v. diversifolia Ait.
(Fr. exc. simplicifolia wllld.J.
Enkelbladig ask — odl.
Scopolia carniolica Jacq. (Scopolina atropoides Schult.) Dårört

—

vildad.
Lathrcea squamaria

L.

Vätteros.

Utricularia intermedia HäYNE.
»

minor L.

Gullbläddra.

Lillbläddra.

Naumlnirgia thyrsiflora Reich. (Lysimachia t hyrs. L.).
Evonymus etiropcea L. Benalster (Benved). — odlad.
Ampelopsis quinquefolia Mchx. Jungfruvin — odl.
Astratitia major L.
Stjärnfloka — förvild.
Sätra brunns krönika.

Topplösa.

18

för¬

274
Aiigelica sylvestris L. Ängsangelika.
Imperatoria ostruthium L. Mästerrot (steril).
Acer negundo L.
Asklönn — odl.
Nymphcca Candida Presl. Näckros.
Ranunculus lingua L.
Sjöranunkel.
cassubicus L.
Skuggranunkel.

+

»

Aconitum

L.

cammarum

Stormhatt

—

odl.

Epimedium alpinum L. Sockört — förvild.
Corydalis nobilis Pers. Praktkorydalis — förvild.
Dicentra spectabilis L.
Blomsterlyra (Löjtnantshjärta)
Cardamine

L.

amara

—

odl.

Bäckbräsma.

Impatiens noli tangere L. Lundbalsamin (Springkorn).
Drosera rotundifolia L.
Soldagg.
longifolia L. Mariedagg.
intermedia Hayne. Lilldagg.
Melandrium silvestre Röhl.
(Mel. rubrum Garcke) Ivlättblära.
Stellaria longifolia Fr. (S. Friesiana Sw.).
Skogsarv.
Saxifraga tridactylites L. Grusbräcka.
adscendens L.
Klippbräcka.
Chrysosplenium alternifolium L. Gullpudra (jordnafle).
Sedum spurium M. B.
Kaukasusknopp — förvild.
annuum L.
Småknopp.
album L.
Hvitknopp.
Circcca alpina L.
Lillhäx.
Amelancliier botryapium D. C.
Häggmispel — odl.
Kosa cinnamomea L.
Smörnypon.
Rubus chamcemorus L.
Hjortron.
»

»

»

»

»

Prakthallon

»

deliciosus.

»

odoratus L.

Potentilla
»

Geum

Ölandstok

odl.
—

odl.

odl.
Baggmura.
Ehrh.
(G. rivale X urbanum).

fruticosa L.
norvegica L.

intermedium

—

Rosenhallon

—

Bastardkummer.

ß. pallidum C. A. Mey.

Fårkummer.
Spircea sorbifolia I.. Rönnspirea — odl.
chamcedryfolia L. Kvastspirea — odl.
rivale

»

»

Prunus Pissardi
—

(Pr. cerasifera Ehrh. fol. pmpureis).

odl.

Cytisus Labumum L. Gullregn — odl.
Trifolium spadiceum L. Brunklöfver.
Pyrola chlorantha Sw. Vinterpyrola.
un
flora L. Mandelpyrola.
Monotropa hypopitys L. Gultopp.
»

Körsplommon
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Euphorbia cyparissias L. Cypresstörel — förvild.
Polygonum bistorta L. Ormknäa — förvild.
Rurnex aquaticus L
{R. hippolapathum Fr.). Hästsyra.
Asarum

europceum L.

Hasselört.

Eleagnus argentea Pursh. Stjärnvide
Hippophae rhamnoides L. Haftorn —
Alnus incana WlLLD.

Orchis maculata
Listera

odl.

Gråal.

ß. angustifolia Hn.

K.

ovata

—

odl.

Br.

Smalbladig marieorchis.

Stortvebla.

Coralliorrhiza neottia Scop.

(C. innata R. Br.).

Korallrot.

Microstylis monophylla Lindl. (,Malaxis monophyllos L.). Ängsmygge.
(Försvunnen fr. själva Sätra men finnes vid Sisjön.)
Cypripedium calceolus L. Guckusko (toffelblomma).
Iris sibirica L.

Rörsvärdla

—

odl.

Lilium martagon L.

Krollilja — förvild.
bulbiferum I.. Brandlilja — odl.
Hemerocallis flava L.
Daglilja — odl.
Sagittaria sagittifolia L. Bladskäkta.
»

Calla

palustris L.

Missne.

Rhynchospora alba Vahl. Snönäbbfrö.
Scirpus silvaticus L. Skogsäf.
F.riophorum latifolium Hoppe. Sprättdun.
Carex paradoxa WlLLD.
Oxstarr.
»

heleonastes Ehrh.

»

microstachya Ehrh.

»

loliacea L.

»

Erhartsstarr.

Småaxig starr.
(repestarr).

Loliumstarr

pseudocyperus L.

Slokstarr.

»

vaginata Tausch.

'»

livida WlLLD.

'>

montana

»

rostrata

L.
X

Slidstarr.

Träskstarr.
Lundstarr.

vesicaria.

Triticum caninum L.

Flasklik skostarr.

m.

11.

m.

fl.

Lundhvete.

Poa remota Fors.

Snårgröe.
Calamagrostis arundinacea Roth.
lanceolata Roth.

Piprör.
Grenrör.

/'halaris arundinacea L.

(Baldingera arund. Dum.) Rörflen.
picta L. Hvitrandig rörflen (Randgräs) — odl.
Dryopterisphegopteris C. Christens. (/'o/ypodium ph. L.) Hårig stensöta.
v.

spinulosa O. Kuntze.

(Polysticum spin. D. C. I
{Polyst. spin.fl

spinulosa# dilatata A. Gray.
dilat.

Sw.)

Equisetum silvaticum L.

Skogsfräken.

^vassaSa<^

ormbunke.

2

y6

Equisetum palustre L.
hiemale L.

»

Kärrfräken.
Skaffräken.

Lycopodium Selago L. Lopplummer.
complanatum L. Plattlummer (jemna).
Selaginella ciliata Oriz (Lycopodium selaginoides L.).
m.
fl., in. fl.
»

Dvärglumner

Anton

Thulin,

Uppsala.

Förklaring öfver namnförkortningarna i växtförteckningen.
Ait.

William

=

Aiton, föreståndare för Kew. gardens vid London, d.

1793All.
I).

O. Allioni,

="

C.

Aug. P.

=

professor i Turin, d. 1804.
I)e Candolle, ryktbar botanist, prof. i Geneve, d.

1841.
Dum.
Ehrh.

C.

B.

=

=

J. Dumortier, köpman, belgisk botanist, d. 1878.
Ehrhardt, föreståndare för slottsträdgården i Herren-

Friedr.

hausen vid
Fors.

Hannover, d. 1795-

J. PI. af Forselles, finsk naturforskare, d. 1855.
Fr. = Elias M. Fries, prof. i Uppsala, d. 1878.
Garcke = Fr. Aug. Garcke, prof. i Berlin, d. 1904.
A. Gray = Asa Gray, prof. vid Harvard University i
=

Mass.
Hayne
Hn.

=

U- S. A., d.

G. Hayne, prof. i Berlin, d. 1832,
Joh. Hartman, botanist och läkare, d.
Gäfle 1849.
=

K.

Cambridge

1888.

F.

som

prov.-läkare i

Hoppe, D. H. Hoppe, bayersk naturforskare (i början af 1800-talet).
= Nie. Jos. Jacquin, prof. i Wien, d. 1817.

Jacq.

Ledeb.

=

Lindl.

=

Karl Fred. von Ledebour, prof. i Dorpat, d. 1851.
John Lindley, prof. i London, d. 1865.
L. = Carl von Linné, «blomsterkonungen», prof. i Uppsala, d. 1778.
MB = F. A. Marschall v. Bieberstein, tysk botanist, d. 1826.
Mchx = A. Michaux, fransk botanist, forskningsresande, d. 1802.
C. A. Mey. = C. A. Meyer, föreståndare för bot. trädgården i Peters¬
burg, d. 1855.
Moench = Conrad Moench, prof. i Marburg, d. 1805.
Opiz = P. M. Opiz, böhmisk botanist (i början på 1800-talet).
Pers = Chr. Hendr. Persoon, holländare, d. som läkare i Paris 1837.
Poir. = J. L. M. Poiret, prof. i Paris, d. 1834.

277
Presl.

=

PURSCH.
R. Br.

K. B.

=

=

Robert

British
Reich.

=

Presl, prof. i Prag, d. 1852.

Fr. T.

II.

Pursch, tysk botanist, d. 1820.
Brown,

berömd

engelsk botanist,

föreståndare för

Museum, d. 1858.
G. L.

Reichenbach, prof. i Dresden, d. 1879.

Roth, tysk botanist, medicinalråd, d. 1834.
J. Chr. Rohling, tysk botanist (i början af 1800-talet).
Schult. = J. A. Schultes, prof. i Landshut (Bayern), d. 1837.
Scop. = Jos. Anton Scopoli, prof. i Pavia, d. 1788.
Sw. = Olof Swartz, prof. i Stockholm, d. 1818.
Tausch = J. Fr. Tausch, prof. i Prag (i början af 1800-talet).
Vahl = Martin Vahl, prof. i Köpenhamn, d. 1804.
Vill. = Dom. Villars, prof. i Strassburg, d. 1814.
Willd. = Karl Ludv. Willdenow, berömd botanist, prof. i Berlin, d.
Roth.

=

Röhl.

=

Alb.

Vilh.

1812.
WITH

=

d.

Will.
1799.

Withering, engelsk naturforskare, läkare i Birmingham,
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