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Hälsokurer och surbrunnar 

.. ja understundom ligga uti detta flytande ämne de 
yppersta läkemedel emot många sjukdomar, i 
synnerhet Chroniske, hvilke, utan mineral-vatten, 
sällan kunna lindras eller häfvas..1 

Vattnets användning för en bättre hälsa och människans allmänna 
välbefinnande har förekommit sedan urminnes tider. Genom besvärjelser 
har man också försökt stärka vattnets magiska kraft. De olika källornas 
rika innehåll av salter har haft en välgörande effekt på vissa 
sjukdomstillstånd, varför dessa källor även kallats för hälsokällor. Under 
medeltiden kom badlivet i gång i mera organiserade former och på 1600-
talet badade och umgicks man mera allmänt vid de varma källorna i 
Europa. Redan Axel Oxenstierna hade på 1620-talet uttalat sitt önskemål 
om att vi skulle försöka inrätta mineralkällor i vårt land. Syftet var att man 
då också skulle kunna organisera en bättre sjukvård. Det stora uppsvinget 
för kurorterna kom då vattnet började användas för invärtes bruk. 
Mineralkällorna har även kallats surbrunnar, därför att de ansågs innehålla 
en livgivande syra, acidum occultum eller acidum universale (eller kolsyra med 
en modern term). Detta begrepp infördes på 1500-talet av alkemisten och 
mystikern Paracelsus, och det togs upp i Sverige av Urban Hjärne (1641-
1724). Ju mera av denna syra som vattnet innehöll, desto hälsosammare 
och stärkande ansågs det vara. 

Urban Hjärne, som var både läkare och kemist, hade studerat surbrunnar 
och hälsokurer utomlands under en resa 1677. Han var således väl kunnig 
på området. Han upptäckte Medevi källa år 1678. Han fick också några år 
senare av riksrådet Gustaf Soop i uppdrag att analysera ett par flaskor 
vatten, som hämtats från en brunn på dennes ägor i Medevi. Smaken på 
Medevivattnet påminde om det vatten Hjärne hade testat vid en av 
hälsokällorna i Aachen, och en analys visade att det höll alla prov. Hjärne  

                                                           
1 Torbern Bergman, Afhandling om bitter-, selzer-, spa- och pyrmonter-vatten, 
samt deras tilredande genom konst, Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar, (1775) 
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fann här acidum universale, flyktig vitriol, järnsvavel och alun.2 Sommaren 
1679 öppnades Medevi brunn för allmänheten och väckte från början stort 

                                                           
2 Urban Hjärne, Een uthförlig Berättelse om the nyys opfundne Suurbrunnar widh Medewij 
uthi Östergöthland…, Stockholm, (1680), 197 sid. + 3 sid. om bön att läses varje 
morgon under kuren. 
Urban Hjärne, Den lille Wattuprofwarenb, hwarigenom de rätta och hälsosamma 
Suurbrunnar ifrån de falska eller gemene Jernwatn som här och där i wård k. Fädernesland 
finnas, igenkännasa och åthskillies, Stockholm (1683), 92 sid + register. 



intresse. Tillströmningen av gäster till brunnen ökade och snart 
etablerades andra källor i Sverige. Hälsobrunnen blev en social 
samlingsplats och då främst för de högre stånden. Där mötte man sommar 
efter sommar friherre Nils Palmstierna på Sonstorp, Anders Johan von 
Höpken, Carl Sparre, Carl Gustaf Tessin, Axel von Fersen och Gabriel 
Falkenberg. Från prästeståndet såg man ärkebiskopen Erik Benzelius d.ä. 
En av de mera kända besöken gjordes av Aurora Königsmarck. Livet vid 
surbrunnarna har väl också främst karakteriserats av adelns nöjesliv med 
maskerader och musiktillställningar. Till reglementet hörde också åkturer 
i brunnens omgivningar. Många medlemmar av aristokratin utnyttjade 
samvaron till politiskt spel. Ändå var enformigheten stor, ena dagen var 
den andra lik. Så skriver Carl Gustaf Leopold sommaren 1794 till sin vän 
biskop J. A. Lindblom i Linköping att han är ”så sysselsatt med att göra 
intet som man kan vara vid en brunn”. Besök vid Medevi har beskrivits på 
många ställen i den samtida skönlitteraturen. 

Brunnskuren vid Medevi präglades av sunt förnuft och frånvaron av den 
tidiga läkarvetenskapens meningslösa behandlingar och ohälsosamma 
mediciner. Kuren började ofta med 3-7 glas om vardera ca 3 dl om dagen 
och sedan ökades antalet med ett till två glas om dagen. Under Hjärnes tid 
drack man upp till 15 à 17 glas om dagen enligt tanken att för mycket var 
bättre än för litet. Drickningen skulle gå snabbt och åtföljas av en 
promenad till fots eller i vagn. Förutom själva drickningen föreskrevs bad, 
motion, diet, måttlighet i övrig dryck, avkoppling och sömn samt 
gudsförtröstan. Drickningen ansågs värdelös om man inte iakttog en väl 
avpassad diet. En person med dålig mage borde hålla sig till unghöns, 
dilamm, killingar, kalvar, kalkoner, gåsungar, åkerhöns, unga duvor, 
snipor, lärkor etc istället för oxkött. Fläsk, gås, anka och sjöfågel var liksom 
saltat och rökt kött förbjudet. All slags mjölkmat måste på grund av sina 
slembildande egenskaper vara utesluten. Gott öl och vin kunde tillåtas, och 
åt dem som inte hade råd med dessa drycker rekommenderade Hjärne en 
sup till maten, gärna både helan och halvan. Grundregeln var dock att allt 
skulle intas med måtta. Musik spelades efter maten, som underhållning 
eller kanske för att hindra brunnsgästerna att ta sig en middagslur. Urban 
Hjärne kunde med sin goda organisationsförmåga göra Medevi till en 
modern kurort. Brunnslivet på Medevi har skiftat genom tiderna, allt efter 
de allmänna ekonomiska och politiska konjunkturerna i landet. 

Tron på vattnets förmåga att häva impotens och ofruktsamhet är 
grundteman i hälsokällornas historia. Medevi fick besök sommaren 1722 
av konung Fredrik I och drottning Ulrika Eleonora. Anledningen till 



besöket var inte enbart hälsan. Konungen behövde andrum för att försöka 
återta den makt, som frihetstidens författning berövat honom. En föga 
finkänslig inskrift vid kungsbyggningen talar om besöket: 

Var droppa, som av Med´vi rinner 
Tillber sin stora Drottnings namn 
Och hoppas, att Ulrica finner 
Ny kraft i sköte, bröst och famn. 

Ofruktsamheten var också en av anledningarna till Gustaf III:s besök på 
det oansenliga Loka och på många utländska kurorter. 

Medevi brunn besöktes 1798 av konung Gustaf IV Adolf. Detta fick 
ekonomisk betydelse för brunnens utveckling med ett ökande antal gäster. 
Förtjänsten av uppsvinget tillkommer i ännu högre grad livmedikus Sven 
A. Hedin, ty denne hade just tillträtt tjänsten som brunnsintendent, en 
tjänst som han innehade under tiden 1798-1808. År 1799 befallde Kongl. 
Collegium Medicum om nya och noggranna vattenanalyser vid de mest 
brukade mineralbrunnarna i Sverige. 

Den unge medicine studeranden Jacob Berzelius blev genom sin morbror 
J. P. Bromander presenterad för brunnsläkaren Hedin i augusti 1799. 
Berzelius hade den sommaren tillbringat en tid hos Bromander på 
egendomen Bromma utanför Motala samt några veckor på Vadstena 
apotek. Hedin ställde sig i början ganska avvaktande till Berzelius 
förfrågan om arbete, men erbjöd honom anställning som fattigläkare 
(underläkare) under den kommande brunnsterminen. Sven Hedin 
anmodade då Berzelius att utföra de från Collegium medicum begärda 
vattenanalyserna, samtidigt som han skulle vara Hedin till biträde som 
fattigläkare. I denna befattning fick Berzelius till uppgift att bistå allmogen 
med medicinska råd och vårda de intagna lasarettspatienterna. Berzelius 
vann snabbt rykte för ”både hans snille och kända insigter”. Kontakten 
med Hedin blev av stor betydelse för den unge Berzelius framtida 
verksamhet och han fick i Hedin en personlig och inflytelserik beskyddare. 

Gasanalyserna utförde Berzelius på brunnsapoteket, medan de kemiska 
analyserna krävde bättre utrustning och utfördes hösten 1800 på den 
kemiska institutionen i Uppsala. Resultatet av vattenanalyserna 
sammanfattades i en på latin översatt uppsats med titeln Nova analysis 
aquarum Medeviensium. Översättningen hade gjorts av styvbrodern 
Christofer Ekmarck. Berzelius utnyttjade denna uppsats för sin 
disputation pro exercitio, dvs ett slags övningsavhandling till disputationen 
den 6 december 1800 i Uppsala. 



 

Titelbladet av Jacob Berzelius avhandling inför  
Disputatio pro exercitio hållen den 6 december 18003 

 

År 1799 öppnades den Wernerska brunnsinrättningen i Stockholm. Här 
tillhandahölls enbart artificiellt vatten. Man hade en egen brunnsläkare och 
som sådan fungerade från och med 1803 Jacob Berzelius. Nu började man 
även försälja de artificiella vatten, som man genom Torbern Bergmans 
metoder lärt sig framställa. Försäljningen av ett stort antal olika vatten som 
tillverkades av den Wernerska brunnsinrättningen skedde vid Huset No 
24 på Clara Norra Kyrkogata i Stockholm. Priskuranten visade för 
sommaren 1803 att ett Spavatten kostade 10 skilling för 1/3 kanna [1 
kanna = 2.6 l], men luft- eller kolsyrevatten kostade endast 4 skilling för 

                                                           
3 Avhandlingen Nova analysis aquarum Medeviensium har utgivits i faksimil 
tillsammans med en svensk översättning med kommentarer av Jan Trofast under 
rubriken Jacobus Berzelius – Akademiska avhandlingar (Berzelius Sällskapets 
Skriftserie nr 1, Wiken (1992), 1-54. Latinet har översatts av Cajsa Sjöberg. 



samma mängd.4 Den Wernerska inrättningen blev dock endast till 
bekymmer för Berzelius. Han fick inte ut sin lön, ingen mat och fick betala 
en del av skulderna när inrättningen 1806 gick i konkurs. Han kom senare 
i livet många gånger i kontakt med brunnsdrickning bl.a. när han 
ordinerades en tre veckors vistelse i Karlsbad år 1822. Efter hemkomsten 
från Karlsbad deltog Berzelius aktivt i att försöka inrätta en 
brunnsinrättning i Stockholm. Han överlät arbetet åt läkaren Johan 
Hedenborg, en man som han ansåg vara både stadig, alvarsam och kunnig. 
Inrättningen vid Kungsträdgården (Karl XIII:s torg) öppnades den 1 juli 
1823 och verksamheten tycks ha gott bra i början. Vatten togs vid 
Södermalmstorg och behandlades sedan efter Berzelius lärobok i kemi. 
Även Berzelius smorde sig i det artificiella Karlsbadervattnet, en 
behandling som han ansåg minska hans periodiska anfall av migrän. Han 
skriver att ”i juni tänker jag palta af till Mosanderska tvättinrättningen på 
Carl XIII:s torg för att aftvå den invärtes surdegen förmedelst hans 
tvättflaskor”. Hedenborg överlät 1825 hela brunnsrörelsen till Carl Gustaf 
Mosander, som senare skulle bli Berzelius efterträdare som professor vid 
Karolinska institutet.5 

Den gamla brunnskulturen har analyserats och beskrivits i modern tid av 
Elisabeth Mansén i boken Ett paradis på jorden – Om den svenska 
kurortskulturen 1680-1880, Atlantis, Stockholm (2001), 591 sidor. 

Kring 1800 skrev Berzelius en kort avhandling med titeln Om bruket af 
vatten såsom invärtes läkemedel, som förblivit otryckt. Skriften visar en 
förvånansvärt mogen ung man, som var väl insatt i hälsobrunnars 
verksamhet och vattnens medicinska bruk. 

 

                                                           
4 Priskuranten förekom som bilaga till den av Berzelius år 1803 skrivna skriften 
Några Underrättelser om artificiella Mineral-vatten (Stockholm, (1803), 52 sidor. 
5 Carl Gustaf Mosander (1797-1858) – ofta kallad ”Pater Moses” i vänkretsen. 
Han var en stark ivrare och pådrivare för förbättrad undervisning och bättre 
villkor för apotekarna. Han blev känd för upptäckten av de sällsynta 
jordartsmetallerna lantan, didym (senare neodym) och praseodym, erbium och 
terbium. Hans nära vänskap med Berzelius präglade hela hans kemiska 
verksamhet. 

 



 

Kungsträdgården i Stockholm 

Upplösningen av dramat i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas sker 
vid vattenkiosken i Kungsträdgården. 

Ur minnesskriften Apotekarnas mineralvattens aktiebolag 1875-1935, 
handkolorerat av Nina Andersson 

Även publicerad i Apotekarsocietetens almanacka för år 2007 
 



Om bruket af vatten såsom invärtes läkemedel af 
Jac. Berzelius6 

Naturen förser oss med vatten i öfverflöd och erfarenheter at det är 
oumbärligt nödvändigt för hvarje lefvande varelses dagliga behof. Kemien 
har updagat at öfveralt der kemisk värkning sker, måste äfven uplösning 
af en eller flere af de kroppar emellan hvilka denna verkning yttras och 
näst värmet känner vi intet allmännare lösningsmedel än vatten. En 
sundare eftertanka vid granskningen af djuriska Ekonomien har lärt oss at 
all organisation är en följd af en egen slags kemisk process, hvilken är olika 
för hvart och et olika tilstånd som vi märker hos den organiserade 
varelsen; den må vara mer eller mindre fullkomlig,7 och at i alla organiska 
kroppar denna process går för sig emellan fasta delar och lösningar i 
vatten. Under denna process upkommer inom vår kropp en mängd för 
vårt bestånd onyttiga eller skadliga ämnen, som måste afskiljas och desse 
excretioner bestå til en ganska stor del af mer eller mindre mättade 
lösningar i vatten efter som excretionsorganet eller kroppens tilstånd är 
olika. Kroppen lider dervid en förlust af vatten, som måste ersättas. Til 
denna ersättning påminnes hvarje lefvande varelse af en egen oangenäm 
känsla kallad Törst, som upkommer då af bristande tilgång af vatten, 
secretionerne i kroppen begynna aftaga. Detta märkes först i svalget och 
på lungan så mycket lättare, som dessa ställen snart torkas af den under 
andedrägtens förbiströmande luften. Påminte af törsten til en förnyad 
tilsats af vatten, ärsatte vi det bortgångna oftast icke af detta oskyldiga och 
för vår kropps välbestånd så nödvändiga ämne ensamt utan blandade med 
andra för smaken mera behagliga ämnen; och likväl är det i dessa t. e. 
dricka, öl, vin m. fl. endast det vatten de innehålla som släcker vår törst 
och ger vårt lif bestånd. 

Under feberhettan med minskade se- och excretioner törstar ofta den 
sjuke outsläckligt, och detta är innan organisation ännu af sjukdomen dess 
mera närmats sin förstöring, en värkelig törst. Naturen tyckes dervid med 

                                                           
6 Manuskriptet, förvarat vid Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. 
Vetenskapsakademien, är förmodat skrivet kring 1800, i samband med att 
Berzelius tillbringade sommaren på Medevi brunn som biträde åt brunnsläkaren 
S. A. Hedin. 
7 Tillägg är här infört enligt följande: ”Må detta ord tillåtas mig. Jag finner i 
ögonblicket intet lämpligare at uttrycka skillnaden mellan t. e. en växt, en zoophyt, 
et djur som kan röra sig oagtadt jag tillika tilstår at hvarje organiserad varelse, som 
med lätthet kan upfylla sin bestämmelse, icke brister i organisations fullkomlighet; 
den må för öfrigt närma sig i lätthet til en oorganisk kropp huru långt som hälst”.  



hög röst yttra sit behof af en större mängd vatten, och det är deraf 
sannolikt at i febrarne fordras at de lösningar, hvaraf våra vätskor bestå, 
äro mera utspädda, det vil säga hålla en större mängd vatten i sin blanning, 
om kroppen skal kunna återgå til det välbestånd som vi i allmänna 
sammanlefnaden kalla Hälsa, och at detta sker lättare eller svårare i mon 
som den sjuke mer eller mindre upfylla detta behof. En förbättrad theori 
och en mera stadgad erfarenhet har visat oss at, sedan man med urskilling 
och eftertanka sökt undanröja de omständigheter som kunna bidraga at 
förvärra sjuka tilståndet, såsom orenligheter i magen och tarmkanal[e]n, 
hämmad utdunstning m. fl. som tillika kunna vara feberns aflägsnare 
orsaker vi intet medel känner som afbryter en feber. Detta tilstånd kan 
ofta förekommas, men har det en gång begynt så genomgår det sina vissa 
perioder och innan dessa hunnit gå förbi skulle läkaren fåfängt förspilla 
sin möda at tvärt afbryta det. Likväl fordras här Läkarens biträde stundom 
mera än vid andra tilfällen. Febern kan han icke afbryta, ty han kan icke 
efter behag commendera den origtiga organisk-kemiska process hvari den 
består, men han kan förebygga och undanröja de hinder som ligga 
organisation i vägen at återgå til en rigtigare, det vil säga til hälsan och 
befordra de vilkor under hvilka detta sker med mera lätthet, derigenom 
förkortas tiden för hvarje feberns period och den sjuke återfår snarare sin 
hälsa. På det förra hafva läkare användt mycken möda ifrån de älsta tider 
och vi hafve dermed hunnit til en tämmelig noggrann kännedom. Hvad 
rättandet af de vilkor beträffar, under hvilka feberns lopp förkortas, har 
detta väl alltid varit et angelägeet ämne för forskningar och mångfaldiga 
försök, men då desse ledt til olika och ofta stridiga utslag, är vår kännedom 
derom ganska ofullständig. – Det är emedlertid en ända ifrån Hippocratis 
tid bekräftad erfarenhet at ömnig dryck vid febrar allmännare än något 
annat medel bidragit at förkorta och minska dem. Det är et stort fel i 
skötseln om tilräcklig dryck fattas en febersjuk och naturen, hvars röst vi 
aldrig ohämmade trotsa, fordra den. Behöfver jag väl ärinra at vattnet i de 
fleste feberdrycker är den värksammaste beståndsdelen; vi tillägge dertil 
vanligen syror och såcker eller slem för at minska det obehagliga i en 
beständig känsla af törst. Men då olika febertilfälligheter alltid härröra af 
en […] en olika organisk process eller rättare bestå och det, af hvad jag 
nämt, är sannolikt at vattnets hufvudsakligaste värkan är den, at göra den 
sjukes vätskor mera utspädda, och dervid gifva de fasta delar, som i dem 
äro uplöste en mera flytande form, följer at vattnets bruk i olika febrar 
måste förenas med olika medel, och at det icke i alla perioder af en feber 
kan […] i lika ömnighet t. e. i allmänna stheniska [stor retbarhet, kraftfull; 
motsats: asteniska] sjukdomar, der vi finne at blodet har en större 
consistence och således utom en dervid ofta inträffande origtigt 



förhållande emellan dess fasta beståndsdelar äfven håller mindre vatten 
och tillika til den grad fyller det rum som naturen at den bestämdt ([…] 
och vener) at den icke i sig kan uptaga mera vatten utan at tillika i se- och 
excretionsorganerne afsätta en lika stor myckenhet deraf, minska 
blodmassan genom åderlåtning och låta den sjuke förtära ömnig dryck. 
Värkan af åderlåtning är då icke rummets förminskning i ådrorne endast 
(eller som läkarne säga: häfvandet af stimulus plenitudinis) utan en del af 
det aftappade ärsättes tillika af det vatten som den sjuke med drycken 
förtär. Har detta skett i et rigtigt förhållande som alltid är svårt at precist 
träffa och hvarpå sjukdomens utgång så hufvudsakligen beror, så finner 
man lätt hvarföre i t. e. inflammationer resolution sker och tvärtom då 
förhållandet icke skett tilbörligt, den öfvergår til Bulning eller Brand. I 
astheniska sjukdomar bruke vi jämte drycken andra medel, som slumpen 
först lärt oss och som erfarenheten sedan visat äga den egenskapen at 
underhjelpa och lätta de vilkor under hvilka kroppen återgår til friska 
tilståndet såsom opium, kina, vin m. fl. I en längre framliden feber t. e. 
sista perioderne af en elak typhus der icke sjukdomens grad öfverflödiga 
värkan af de fläste medel, der passar en icke lika ömnig dryck som i feberns 
början och den sjuke begär den icke eller. Erfarenheten har lärt oss at dessa 
sjukas blod utom den betydligt origtiga proportion emellan dess fasta 
beståndsdelar håller mera vatten än naturligt, är tunn och som man säger 
uplöst och färgen på så väl den sjuke som den ifrån större delen febrar 
tilfrisknar då hy bevisar detta ännu tydligare. – Det är klart at då man ger i 
en feber vatten man söker at förena det med ämnen som dels göra det 
smakligt dels medvärka ehuru kanske på et annat sätt til hälsans 
återvinnande, och deraf hafva de mångfaldiga föreskrifter på Feberdrycker 
upkommit, som man finner i Läkareböcker; tvärtom söker man at undvika 
tilsats af sådane ämnen som skada och hvilka efter sjukdomarnes olika 
beskaffenhet äro olika t. e. vin i drycken i en sthenisk sjukdom skadar och 
förvärrar då det i en asthenisk släcker törsten och ökar krafterne, varm 
dryck i en redan något liden isynnerhet asthenisk feber skapar och 
försvagar magen, då den deremot i en begynnande feber ofta är af högsta 
vigt för at återställa utdunstningen. Man inser af alt detta lätt hvilken 
betydlig role vattnet blott såsom vatten betracktadt, spelar vid febrars 
botande, och hvar och en tänkande läkare skal icke neka detta vigtiga ämne 
sin upmärksamhet 

Men äfven i Chroniska sjukdomar har man med fördel användt vattnets 
invärtes bruk, likväl utan at upmanad genom at naturens trängande behof 
deraf som i febrarne, och om något medel gifves som förtjenar en del af 
det beröm de gamla slösade på et problematiskt laxermedel kalladt af dem 



Gralia probatum och som varit allmänt användt emot alla möjliga 
sjukdomar, så är det visserligen vatten nyttjadt såsom Brunnskur.8 Få 
chroniske sjukdomar gifvas som icke kunna framvisa flere eller färre 
exempel af at de blifvit derigenom botade och för läkare har aldrig gifvits 
någon bättre tilflygt, då i desse åkommor de bästa medel intet kunnat 
uträtta än Brunnsdrickning. – Det var troligen slumpen som orsakade oss 
på denna vattnets välgörande värkan. – Den sjuke som af vattnets bruk 
återfått sin hälsa dyrkade i detta vatten en guddom såsom uphof til denna 
skänk och offra de i källan åt detta inbillade väsende. Deraf har sannolikt 
den hos våra ouplystare Medborgare qvarvarande fördom upkommit at 
genom offer i en källa kunna återställa til hälsan en sjuk kropp. – 
Människan, drifven af et oöfvervinnerligt begär efter at inse och veta 
orsakerne til det som sker, insåg då uplysningen tiltog omöjligheten af dess 
inbillade Gudamagter och sökte derföre orsaken til vattnets helande 
värkan i någon ting annat. Då man vant sig at anse vissa källor såsom 
halfvgifvande framför de öfriga så slöt man at detta måtte komma af et 
särskildt beskaffadt vatten. Stödd på denna förutsättning som kemiens då 
varande tilstånd hvarken kunde bevisa eller vederlägga, sökte man sådane 
källor som med smak eller lukt utmärkte sig framför de öfrige och desse 
använde man til hälsokällor. Omkring desse samlades snart en hop 
olyckliga mängder som dracks af deras vatten återgingo ohulpne, en och 
annan krympling kastade sin krycka och detta var nog för at sätta de vatten 
i rop. Från aflägsnare trakter samlades sjuka at söka hälsan i den berygtade 
källan och med et ökadt antal sjuka, ökades också naturligtvis de 
förbättrades antal. Slutligen fann man vissa vilkor, vissa regler för 
lefnadssättet som befordrade vattnets goda verkan och deraf upkom en 
Brunnsdiet och på detta sätt synas våra Brunnsinrättningar hafva 
upkommit. 

Vårt fädernesland är försett med flere af desse inrättningar och årligen 
återfå der et antal människor sin förlorade hälsa, ehuru detta antal icke är 

                                                           
8 Tillägg är här infört enligt följande: ”Et läkemedel som troddes kunna bota alla 
möjliga krämpor, hvarföre man och med detta namn stämplat de bekanta Tilly 
droppar, et medel som man förr mera allmänt skadade sig med än nu, sedan dess 
bruk bland allmogen begynt afläggas”. 
 Tillydroppar var ett universalmedel bestående av svavelbalsam med terpentin 
och linolja (Oleum sulfuratum terebinthinatum) och framställdes första gången av C. 
Tilly år 1698. Det gick också under namnet Gralia probatum på grund av att det på 
omslaget stod Sacræ regiæ majestais gratias probatum. Medicamentum Gratia 
probatum var ”näst Guds hjälp det bästa medel mot alla sjukdomar”, varmed 
många godtrogna människor blivit bedragna. 



så stort som man i allmännhet tror. Tyskland är isynnerhet rigtadt med 
allmännt berömde brunnar och desse utmärka sig framför Sveriges med 
en mångfaldigt ömnigare halt af beståndsdelar. 

Man har öfveralt i läkarevetenskapen sökt at af jämförelse mellan 
observationer utleta sig en allmänn regel bygga sig en theorie, som vid 
bristande erfarenhet skulle ge anledning til hvad man borde företaga, och 
oagtadt man icke saknar skriftställare, så finner man likväl hos ganska få 
af dem, något närmare bestämmande af theorien om hälsovattens 
värkningar, men lyckas liksom hafva förklarat alt då man påstådt at desse 
värkningar voro en följd af de ämnen dem vattnet hållit uplöst; men denna 
förklaring är aldeles otilräcklig då ringhaltigare källor t. e. våra svenska, 
som större delen äro renare än utlänningarnes drickesvatten, ofta gort 
samma förunderliga kurer som et Spa, Carlsbad, Pyrmont och flera. En 
sednare erfarenhet underhjelpt af fördomsfrihet och kemiens förbättrade 
tilstånd har lärt oss at desse välgörande värkningar äfven kunna 
frambringas af vanligt källevatten då det nyttjas under samma vilkor som 
hälsokällors. Största delen af Brunnsdrickningens allmänna värkan täckes 
derföre bara tilskrifvas sjelfva vattnet utan afseende på sådane 
beståndsdelar som uphöja det til rang af mineralvatten, och denna gissning 
bekräftas af en närmare blick på värkningar som förekommer inom 
kroppen under Brunnskuren. – En som dricker Brunn börjar vanligen sin 
kur med at dricka et eller två glas och fortsätter detta hvarje morgon med 
påökning af et eller annat glas tils han efter ålder och kroppsbeskaffenhet 
hunnit til ½, ¾ eller en hel kanna vatten och sällan deröfver.9 Han fortsatt 
detta i 18 til 30 dygn aftager han sedan i samma förhållande. Under detta 
förer han en särskild så kallad Brunnsdiet, som jag närmare får omta längre 
ned. Man väljer til drickandet den tid af dagen då magen är tom och vattnet 
oblandadt kan värka dess inre yta; detta är isynnerhet händelsen om 
mornarne, hvarföre man i allmännhet härtil föreskrifvit tiden emellan ½ 6 
och 8 på förmiddagen. Tiden på dagen är för öfrigt i annat afseende 
likgiltig, oagtadt morgonstunden såsom mera sval och frisk, gör rörelsen 
under drickningen beqvämligare och angenämare, än den skulle vara de 
varmare timmarne. Årstiden skulle äfvenså vara fullkomligt likgiltig, om 
man alltid kunde räkna på en god och jämn väderlek den måtte föröfrigt 
vara kylig eller varm, men om höst och vår omväxla köld och värma, 
regnigt och klart väder; om vintern är kölden hos oss ganska ofta så stark 
at kroppsvarman icke kan bibehållas af en klädnad med hvilken man lätt 
och ohindradt taga rörelse; sommaren är derföre hos oss den tjenligaste 

                                                           
9 1 kanna = 2 stop = 2.62 liter. 



tiden, och man har utvalt den del deraf, i allmänhet har den jämnaste 
väderleken ifrån begynnelsen af Juni til medlet af Augusti månad. Likväl 
då i vårt fädernesland ofta Somrarne hela denna tiden äro kalla, och 
rägniga mornar tätt afbryta eller åtminstone försvåra betydligt 
Brunnskuren och vanligen efter sådane somrar följer en vacker och klar 
höst, så torde denna tiden, då sådant händer, med mera skäl kunna dertil 
användas än sjelfva sommaren. Man har stundom påstådt at 
Brunnsdrickning i Rötmånaden är skadlig, detta är origtigt men ännu 
orimligare är det påståendet at vattnet under rötmånaden är förändradt, då 
i öfverbyggde källor icke ens dess temperatur derunder förbytas; 
emedlertid är denna årstidens varmare dagar och ofta kyliga aftnar mindre 
passande dertil än sommaren. – Under drickningen om mornarne måste 
Brunnsgästen taga en lindrig rörelse hälst med gående eller om han det 
icke kan, gungas han eller dragas på vagn, och denna rörelse bör vara så 
lindrig at han icke faller i svettning. Härigenom retas njurarne, det vatten 
som i öfverflöd tilsättes kroppen aftömmes genom urinen, som blir hvit 
och vattenagtig, sedan det första som under början af drickningen afsättes 
i blåsan afgått, hvilket ännu bibehåller sin naturliga färg. Efter drickningen 
fortsätter han den lindriga rörelsen och är förbuden at äta något på 3 til 5 
timmar efter kroppsbeskaffenheten innan alt det öfverflödiga vattnet tros 
vara bortgånget. Felar han emot något af detta t. e. begynner han första 
dagen at dricka en större mängd vatten, så blir han illamående, får ondt i 
hufvudet, vattnet går långsamt bort, emedan magen ovan vid detta 
öfverflöd af vätskor långsamt upsuper dem, och då de åter inkomma i 
blodet afskilja de derifrån af samma skäl långsamt och en plågsam känsla 
upkommer af kärlens onaturliga utvidgning; detta är äfven händelsen då 
man under Brunnskuren dricker något för mycket på en gång.10 Tar han 
sig för stark rörelse så at blodens omlopp påskyndas och vätskorna i stället 
för at gå til njurarne ledas til hudens yta, der de icke kunna med lika lätthet 
aftömmas så upkommer en blodfullhet och deraf orsakas efter dess olika 
grader svindel, beständig galenskap, slag eller döden; det samma måste 
hända en som efter drickningen lägger sig at sofva, då det från magen 
beständigt i ådrorne inkommande vattnet icke afsättes utan måste circulera 

                                                           
10 Tillägg är här infört enligt följande: ”Emedlertid gifvas människor som härifrån 
äro undantag. Starka, föga lättrörda och i synnerhet de som hafva goda 
digestionsorganer kunna ofta förtära stora qvantiteter vatten utan olägenhet. Man 
har exempel på den som af okunnighet eller infall på 3 dagar druckit alt det vatten 
de efter Brunnsläkarens föreskrift bordt dricka på 3 veckor, utan at deraf märka 
någon olägenhet.” 



i kärlen och en bedröflig erfarenhet har bevisat detta.11 Frukosterar en 
brunnsgäst i förtid, det vil säga under det magen ännu arbetar på at upsupa 
det vatten han druckit efter eljest innan öfverflödet af vatten gått ifrån 
honom, så begynner i magen en digestionsprocess, hvaraf at ömnigare 
vätskornes ditlopp är en fölgd; secretion i njurarne minskas då och ersättes 
på tarmkanalens inre yta, hvaraf diarrhoee upkommer. Under hela 
Brunnskuren måste den sjuke njuta lättsmält föda och hafva mycken 
rörelse, så at intet ligger osmält qvar i magen om mornarne och hindrar 
magens och vattnets ömsesidiga åverkan. 

Sådant är förhållandet vid hvar och en Brunnskur; den må vara ur en vanlig 
eller ur en mineralkälla. Jag upkastar härvid den vigtiga Frågan: Då vattnet 
ensamt kan åstadkomma alla de olägenheter som inträffa vid missbruk af 
en Brunnskur, kan det äfven åstadkomma de hälsosamma värkningar, som 
man i allmänhet endast tilerkännas Mineralvatten? Det är troligt at denna 
fråga besvaras sannast med ja. – Ty då man föreställer sig de värkningar af 
vattendrickningen som strax efter drickningen inträffa, kommer 
åtminstone i våra källor beståndsdelarne icke med i beräkningen, då intet 
fenomen visar sig som icke i vattnet ensamt skulle åstadkomma. De gamle 
läkarne sade icke så origtigt at en Brunnskur utspädde och renade blodet, 
ehuru sednare tiders ljusare begrepp visat at de i bemärkelsen af desse ord 
misstogo sig. Det tyckes vara ganska sannolikt at drickningen värkar här 
på samma sätt som i salterne, ehuru mera långvarigt derigenom at den ökar 
vattenhalten i våra vätskor och derigenom gör dem skickligare til en 
mängd organisk-kemiska processer, som förut skett ofullkomligt eller 
aldeles afstadnat, och på detta sätt bidrager til uplösning och absorption 
af vissa ämnen kroppen skada på origtigt ställe afsatte eller skadligt 
qvarstadnade ämnen och ger bloden, som i en sjuk kropp ofta ömnigare 

                                                           
11 Tillägg är här infört enligt följande: ”Jag har haft tilfälle at se tvänne genom 
sömn strax efter Brunnsdrickningen olycklige människor. Den ene blef i all sin 
lifstid fånig och den andre som sedan han sista dagen druckit sin sats satte sig i 
vagnen för at resa hem, somnade på vägen och fans mot middagen död sittande i 
sit åkdon vid en grind der hästen stadnat. Bägge desse hade druckit Medevi vatten 
och allmänheten som icke insåg orsaken hvarföre detta sker. Jag såg detta såsom 
det ojävagtigaste bevis på vattnets styrka; utan at vilja fråndöma Medevi vatten 
den utmärkta rang det äger bland Sveriges Brunnar, måste jag likväl erinra at detta 
måste ske med allt vatten och ju förr ju mindre starkt, det vil säga, ju mindre 
salthaltigt det är, emedan salterne äga den egenskapen at lindrigt reta njurarne til 
verksamhet. Detta händer mera sällan med gäste drycker som ofta lika oförsigtigt 
slukas, emedan de sjelfve äro en stimulus för njurarne och hudens yta och icke 
behöfva kroppsrörelse för at aftömmas såsom vatten”.              



belastas med ämnen otjenliga för dess vidare bestånd och som böra 
bortföras, förmåga at hålla en större mängd deraf uplöste och således 
äfven förmågan at på kortare tid från kroppen genom excretionerne 
afskilja dem; hvaraf vi kunne förklara oss Brunnskurernes förträffliga 
värkan i Rheumatisoner, Gikt, Chroniska inflammationer, utslagssjuk-
domar, Hypochondrie m. fl. Om detta är den värkan Brunnskuren 
åstadkommer så finner man lätt at den åstadkommas af hvart och et 
vatten, som icke innehåller för hälsan skadliga ämnen. 

Ärfarenheten har lärt oss at ju mindre värme vattnet til en viss grad 
innehåller ju värksammare är det. Det är derföre som kölden i et 
hälsovatten är et ganska vigtigt vilkor isynnerhet för dem som lida af svaga 
digestionsorganer för hvilka kölden är et ganska värksamt stärkande 
medel. – Jag nekar icke värksamheten af de ämnen som utgöra 
beståndsdelar af åtskilliga hälsovatten s. kolsyregas, svafvelbunden vätgas, 
jern, jordarter, alkalier och salter, men jag påstår at i den obetydliga mängd 
de ingå i våra svenska mineralvatten kunna de föga uträtta, och om det 
vore af desse man hade at vänta sin hälsa, så skulle hvar och en Brunnskur 
vara värksam i mon som man kunde sluka i sig en stor mängd vatten för 
at med den få i sig mera af desse ämnen, hvilket likväl en lång erfarenhet 
vederlagt. Det högsta man af desse kan vänta är at det mäst haltiga vattnet 
mera stimulerar njurarne och således lättare afgår, oagtadt äfven denna 
skillnad i allmänhet, då frågan blir om Sveriges vatten, är föga märkbar. På 
hvilket annat sätt skulle vi väl kunna förklara oss hvarföre St. Ragnhild, 
Loka m. fl. brunnar der vattnet är rent och godt ofta skänka lika många 
olyckliga sin hälsa åter som Sätra, Medevi, Ramlösa o. fl. illasmakande och 
jernhaltige vatten. I min barndom drack jag en källa, som i min fosterbygd 
ansågs för mineralisk och från at vara sjuklig, beständigt plågad af utslag 
och svåra diarrhoeer blef jag frisk och har altsedan njutit en förträfflig 
hälsa. Med förundran fann jag för några år sedan vid et prof med detta för 
mig så välgörande vatten hvarken kolsyregas, svafvelbunden vätgas eller 
jern, de beståndsdelar hvilka man i allmänhet säger utgöra mineralkällor. 
Loka källa har kanske det renaste vatten som på något ställe af jordklotet 
frambryter och ändå har detta vatten återgifvit många sin hälsa oagtadt de 
göttjebad, som der gifvas, ofta upbära et beröm som de först i förening 
med Brunnskuren förtjena. – Emedlertid för at kunna vinna all den 
förmån af en Vattenkur som kan vinnas, så fordras åtskilliga vilkor som 
bidraga til samma ändamål. Desse äro som jag nämt en viss ordning i 
vattnets bruk, förenadt med et visst noggrant lefnadssätt under påstående 
[sic] kur och någon tid derefter. Framför alt fordras vid denna diet rörelse, 
förnyade föremål, aflägsning ifrån vanliga göromål, sorglöshet och et 



muntert umgänge, ty sällan lyckas en Brunnskur äfven med det mäst 
prisade hälsovatten som man företager hemma vid sina vanliga sysslor. 
Brunnsinrättningarne äro derföre ibland de mäst välgörande stiftelser för 
människoslägtet ur tvänne betydande skäl: Först för den beqvämlighet 
med hvilken nämde vilkor kunna upfyllas och sedan för det understöd 
som dervid kan göras åt de mäst olycklige af våra medborgare, fattiga, 
sjuka. Desse samlas dit dels för vattnets skuld, på hvilket fördomen sätter 
en inbilladt större värde, (hvilket til äfventyrs en och annan gång varit af 
nytta vid en brunnskur, då man känner inbildningens värkningar), dels för 
at njuta vård af en läkare den de merändels i sina hembygder sakna, och 
som för en brunn är så nödvändig, då hvarje tänkande Läkare, för olika 
beskaffade sjuka oftast finner nödigt at föreskrifva en olika diet. Ingen 
som icke bindes af öfvervinnerliga hinder bör nyttja en brunnskur hemma 
eller ens nära sin hembygd, resan och förnyade föremål dels för åsynen, 
dels för umgänget, bidraga i en så betydlig grad äfven utom brunnskur til 
hälsans förbättrande och blifva i förening dermed så mycket värksammare. 
– Då det blir fråga om val af Brunn är alltid den bäst som äger den 
erfarnaste och mäst tänkande läkaren i förening med goda anstalter för 
Brunnsgästernes beqvämlighet och är omgifven af en vacker negd. 

Man iagttager i allmänhet vid Brunnar för alla Brunnsgäster en och samma 
diet, detta är i flere fall origtigt och är af erfarnare Läkare äfven ändrat. 
Man har föreställt sig at det vore nyttigt at i början af brunnskuren rensa 
magen med laxermedel, detta kommer af at man origtigt ansett rensa och 
laxera för detsamma, och är aldeles onödigt, då icke naturen sjelf kräfver 
det, som stundom händer hos starkare, der vätskorne mera determineras 
njurarne hvaraf contenta i tarmkanalen hårdna; hos svagare åter der en 
ofullkomligare absorption på tarmarnes inre yta gör benägenhet til 
diarrhoee, kan ofta et miss brukadt laxativ göra skada. Hvad Brunnsmaten 
angår så har man från äldre tider gort et slags urval af rätter som skola ätas 
och et annat slag som icke få förtäras, och detta urval är ganska illa träffat. 
Jag föreställer mig at de Förste Läkare som föreskrefvo en Brunnsdiet 
gorde det dels af erfarenhet dels för at genom flere rätters förbjudande 
gifva sina Brunnsgäster en högre idee om Brunnsvattnets värksamhet, och 
mängden är värkeligen så beskaffad at ju mera man förbjuder dem, genom 
ju trångare gränsor man sätter dem för sin hälsas skuld, ju mera värde 
sätter den på brunnskuren. Meningen med dieten vid brunnsbordet är at 
bibringa gästerne en […] lätt animaliserad föda, detta insågo väl de äldre 
Läkarne, men de misstogo sig om sättet de förbödo mjölk, både sur och 
söt, föreskrefvo växtsoppor, grönt, gröt, och denne skulle förtäras med 
vin och vatten för at undvika mjölken. Af alla rätter smältes och assimileras 



växter och ogästa mjölrätter sämst och långsammast; mjölk åter, äfven sur 
är lättsmält och närande; man äter vid et brunnsbord sin smörgås, sit grönt, 
sin gröt, och vågar icke af frukten at skämma sin brunnskur förtära mjölk, 
som lättare smälter än desse, och denna fördom är så rotad, at den med 
svårighet kan bestridas. Man drar icke i betänkande at för ombytes skuld 
äta en farcerad gädda, pankakor, bakelser och dylikt och de tillåtas äfven 
vid de fläste brunnsbord. Desse ämnen äro hårdsmälta, men vanan at 
förtära dem gör at de icke skada och öfverhufvud kan en Brunnsgäst hvars 
digestionsorganer icke äro i oordning följa sit vanliga lefnadssätt i mat och 
dryck. De åter som plågas af svag mage göra bäst at undvika fettig rökta 
matvaror, grönt och ogästa mjölrätter, sur mjölk, och nyttja kokt färskt 
kött, köttsåppa, mucilaginösa soppor, och vin vid bordet. Surt och salt äro 
lika så oskyldiga rätter under Brunnskuren och behöfva icke undvikas af 
andra än dem som […] den icke må deraf väl, likväl då man har tilgång på 
val af mat gör man bäst at nyttja de lättsmältaste rätter, man föredrager 
ofta en hårdsmältare rätt ganska väl och en annan gång icke, det är derföre 
bäst at härvid vara försigtig och öfverhufvud antaga för regel at icke för 
mycket afvika från sin husliga vana och framför alt icke öfverlasta magen, 
människor t. e. som hemma vant sig vid en oftare njutning af salt kött, 
kunna icke allena utan skada nyttja det under kuren, utan må stundom illa 
om man helt och hållit afhåller dem derifrån. Til dieten höra äfven bad. 

Desse ske efter läkarnes föreskrifter och de sjukas behof varma eller kalla 
i kar eller med douche och äro et högst rigtigt bidrag til Brunnskuren. Vid 
Loka badar man med mycken förmon för de sjuka i. st. vid Rheumatiska 
äfven svårare åkommor med en mycket fin göttja som der upgräfves. 
Denna göttja är en sammansättning af ruttnade vegetabilier, är len för 
känslan som tvål och utan någon inblanning af grus. Den skiljer sig i 
hufvudsaken icke ifrån all annan göttja, som ligger lika djupt under 
jordytan; och öfver alt der en lika fin och len göttja finnes kan den med 
fullkomligt samma fördel nyttjas. Värkan af et sådant göttjebad är en klåda 
och stundom en rödprickig anlöpning på hudens yta; som då man 
använder en större mängd göttja blir nästan odräglig. Man kan redan af 
detta döma til et sådant bads värksamhet, och man borde med alfvar vid 
alla brunnar söka en til bad tjenlig göttja. 

Slutligen vill jag anföra några reglor för vissa tilfälligheter under 
Brunnskurer och deras behandlande. Ofta känna sig Brunnsgästerne 
äteliga isynnerhet vid kulet väder och magen blir upblåst på dem, detta 
orsakas af en felande absorption af vattnet i magen och underhjelpes med 
aromatiska morseller eller ännu bättre med några droppar æther martialis 



eller i brist deraf med Hoffmans droppar.12 – Stundom svälla fötterna de 
första dagarne, detta utan at vara et godt tecken betyder åtminstone ingen 
ting mer än en slapphet i vasa absorbentia och förgår om några dagar, 
svullnar äfven magen måste man sluta up. Man har väl exempel igenom 
brunnskur botad vattensot men detta är sällsamt och lär aldrig hända då 
drickningen hos Brunnsgästen åstadkommer en större samling. 

Då man efter några glas får yrhet i hufvudet, och detta icke med de 
följande dagarne aftager, har man föga hopp om förbättring, och torde 
göra bäst at uphöra. 

Då hos en qvinna menses infalla bör hon de dagarne uphöra, emedan det 
kan gifva anledning til en ökad determinering af blod til födslodelarne och 
derigenom blifva af elaka fölgder, oagtadt jag äfven sett dem som utan 
åkomma derunder fortsatt sin brunnskur. Hafvande qvinnor kunna ofta 
utan olägenhet i början af sit frugtsamma tilstånd dricka brunn, emedlertid 
göra de bäst at upskuta brunnskuren, då den lätt hos dem kan ge anledning 
til obehagliga tilfällen. 

I hvilka sjukdomar har man at vänta sig nytta af Brunnskur? Denna fråga 
är svår at besvara. Man torde göra bäst at endast utstaka de sjukdomar i 
hvilka Brunnskuren uppenbarligen skadar, och endast från sjuka afråda 
dess bruk. Den lidande olycklige njuter ofta en tröst af försöket at förbättra 
sit tilstånd, och jag säger ännu en gång det gifvas ganska få sjukdomar der 
icke Brunnskur någon gång har gort nytta. – De sjukdomar som icke tåla 
den äro egenteligen Bröstsjukdomar, Veneriska sjukdomen och en hög 
grad af svaghet i magen och Tarmkanalen. Det är i alla dessa icke vattnet 
utan dess köld, som skadar den sjuke. Man har i Bröstsjukdomar sökt 
förekomma detta genom tilsats af ljum mjölk, och stundom har detta skett 
med fördel; Man finner lätt at detta äfven och kanske bättre torde kunna 
ske med ljumt eller köldslagit vatten, och det bör försökas i Veneriska 
sjukdomen, hvilken eljest en slags politik med mycket skäl aflägsnar ifrån 
allmänna Brunnar, och i den grad af svaghet i digestions organerne at 
vattnet alltid orsakar kräkning eller diarrhoée, såsom i en högre grad af 
magflen [magkatarr], då erfarenheten lärt oss at man gort bäst at afbryta 
brunnscuren. 

                                                           
12 Aether martialis = Aether martialis spirituosis = Tinctura ferri chlorati aetherea 
Hoffmans droppar är en blandning av tre delar etanol och en del dietyleter och 
ansågs ha en kramplösande effekt. Namnet härstammar från den tyske läkaren 
och kemisten Friedrich Hoffmann (1669-1742).  



****************************************************************** 

Berzelius menar också att ”ett gladt lefnadssätt under Brunns-drickningen, 
sorglöshet och aflägsnande ifrån vanliga yrken och föremål, ganska mycket 
bidraga at öka verksamheten af en Brunnskur”. (sid. 10 (1803). 

 

 

”Utsigt af en Lustpark vid Medevi” 
skildrande Gustaf Adolphs besök vid Medevi år 1798  

Akvatintgravyr av Carl Fredrik Akrell år 1803 efter en teckning av Carl 
Johan Fahlcrantz.  

Wikimedia Commons 
 

****************************************************************** 
 
Torbern Bergmans (1735-1784) försök att framställa kolsyrat vatten 
rapporterades i detalj till vännen Johan Gottlieb Gahn (1745-1818) i Falun, 
som i sin tur förbättrade metoden. I den trehalsade flaskan infördes 
pulveriserad kalksten, varpå vatten hälldes på. Utspädd svavelsyra 
tilldroppades från tratten C. Gasutvecklingen startade och luften trängdes 
ut av den tyngre koldioxiden. Gasen leddes över till klockan A och genom 
vridningar av hjulet trycktes gasen in i vattnet. Förfarandet upprepades tills 



vattnet absorberat maximalt med gas. Det kolsyrade vattnet tappades 
genast i rena flaskor och korkades. 
 Denna apparat kunde köpas med alla tillbehör i Japaneringsfabriken, 
Huset No 30, Clara Bergsgränd i Stockholm. Priset år 1811 var 26 
Riksdaler 32 sk Banco.13 
 

 

Apparat för tillverkning av kolsyrat vatten (Gahn) 
Även publicerad i Apotekarsocietetens almanacka för år 2007 

 

I september månad 1808 gjorde Berzelius en kort resa till Östergötland, 
vilket är dokumenterat genom ett brev av den 13 september 1808 till 
vännen Johan Gottlieb Gahn i Falun: ”Jag reser om söndag åt 

                                                           
13 Johan Gottlieb Gahn, Underrättelse om upställningen och nyttjandet af Herr Assessor 
J. G. Gahns förbättrade Appareil för vattens aërerande med tabell (1804). 



Östergöthland och kommer först åter til den 1 october”. Enligt ryktet 
skulle han under detta besök (29 september) i ungdomshemmet i Ekeby 
söder om Mjölby även besökt Linnefors hälsobrunn och där utfört 
reaktionsprover av vattnet. Resultatet blev, att vattnet innehöll ”hepatisk 
luft, ganska litet fri Kolsyra, mycket kolsyradt Jern, mycket kolsyrad Kalk, 
litet koksalt och kolsyrat alkali”.14 Någon säker information om några 
analyser gjordes föreligger inte i hans bevarade anteckningar från denna 
tid.  

 

Jac. Berzelius: Allmänna publikationer om vatten 

Några underrättelser om artificiella mineral-vatten, Stockholm, (1803), 53 
sid.  

Vatten, Lärbok i kemien, del 1, Stockholm (1808), 180-237. 

Undersökning af mineralvatten, Lärbok i kemien, del II, Stockholm (1812), 
510-525. 

 

Vattenanalyser utförda av Jac. Berzelius 

Nova analysis aquarum Medeviensum, Upsala (1800), 15 sid. Se även dess 
översättning med kommentarer i Jan Trofasts Jacobus Berzelius – 
Akademiska avhandlingar, Berzelius-Sällskapets Skriftserie nr 1, Wiken, 
(1992), 1-54. 

I Berzelius anteckningsbok från laboratoriet (Kungl. Vetenskaps-
akademien, Ms Bz 24:1b) från år 1807 föreligger ett antal analyser av 
vatten: 

 Analys af Vatten 

 Analys af Södermalms Öfra Pump-Vatten  

 Analys af Vattnet i bryggaren Flitz egendom 

 Analys af Vattnet i Castenhofs pump 

 Analys af Adolfsbergs Brunn 

 Porla källa 

                                                           
14 Tusenårssteg – en vandring i Boxholmstraktens historia, Föreningen Krafttaget, (1999-
2000), 68. http://www.krafttaget.com/Tusenarssteg/Tusenarssteg.htm 

http://www.krafttaget.com/Tusenarssteg/Tusenarssteg.htm


 Reaction af vattnet från Kalix i Nerpes socken 

I Berzelius anteckningsbok från laboratoriet (Kungl. Vetenskaps-
akademien, Ms Bz 24:2) omfattande huvudsakligen åren 1807-1809 
förekommer ytterligare analys av vatten: 

 Analys af brunnsvattnet i gref Uggla’s egendom no [58/59?] vid 
Drottninggatan 

En av Berzelius anteckningsböcker från laboratoriet (Kungl. 
Vetenskapsakademien, Ms Bz 24:7) har titeln ”Vattenanalyser” från 1825. 

*** 

Undersökning af Adolfsbergs brunnsvatten, Afhandlingar i fysik, kemi och 
mineralogi, del 1 (1806), 124-145; Journal für die chemie und Physik, bd 1 (1806), 
1-13; Journal der Pharmacie, bd 16 (1808), 387-388. 

Undersökning af Porla källvatten, Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi, del 
1 (1806), 145-155; Journal für die chemie und Physik, bd 1 (1806), 13-18. 

Analys af Brunns-vattnet i egendomen N:o 58 och 59 vid Drottning-gatan 
i Stockholm, Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi, del 2 (1807), 209-214. 

Undersökning af mineralvattnen i Carlsbad, Töplitz och Königswart i 
Böhmen, K. V. A. Handlingar (1822) 139-182, 195-232 (även utgiven 
separat, Stockholm (1823), 83 sid. 

Fragmenter av ett brev till Pontin, Carlsbad den 19 juli 1822, Årsberättelse 
om Svenska Läkare-sällskapets arbeten (1822), sid. 43-50. Om analysen av 
Carlsbadervattnet, sid. 50-51. 

Aus einem Schreiben des Hrn Professor v. Berzelius über seine Analyse 
des Carlsbader Strudel-Wassers, Stockholm d. 24 Oct. 1822, Annalen der 
Physik, bd 72 (1822), 218. 

Extrait d’une lettre à Berthollet. Stockholm le 18 novembre 1822 
(renfermant l’analyse des eaux de Carlsbad), Annales de chimie et de physique, 
19 (1822), 246-249. 

Untersuchung der Mineralwasser von Karlsbad, Töplitz und Königswart 
in Böhmen, Annalen der Physik, 74 (1823), 113-194, 276-301 (även utgiven 
separat med kommentarer, Leipzig (1823), 126 sid. Ny utvidgad utgåva år 
1825 på totalt 125 sidor inkluderande analys av litium i vattnet från 
Carlsbad, vattnet från Franzensbad och Marienbad. 



Neueste Analysen der Carlsbader Wasser und ihrer Kalksinter, Isis, bd 13 
(1823), 1352-1354. 

Analisi delle acque minerali di Carlsbad, e scoperta degli acidi fosforico e 
fluorico, della alluminia e della strontiana, come loro costituenti, Giornale 
di fisica, decade 2 (6) (1823), 128-130.  

Neue Untersuchung der Mineralwasser zu Carlsbad, Töplitz und 
Königswart in Böhmen, Neues Journal der Pharmacie, bd 8 (1824), 302-306. 

Über die heissen Quellen in Karlsbad, Mineralogisches Taschenbuch für das Jahr 
1824, 879-882. 

Examen chimique des eaux minérales de Carlsbad, de Toepplitz et de 
Konigswart, Annales des mines, 9 (1824), 371-388. 

On the mineral waters of Carlsbad, Annals of philosophy, 7 (1824), 123-141. 

*** 

Jan Trofast 

 

 


