Källor och brunnar på äldre vykort

En exposé sammanställd för

Källakademin
Anders Hult

Omslagsbilden (något beskuren): se sida 43.
Exposén får kopieras under förutsättning att källan anges.

Källor och brunnar på äldre vykort
Det klara källvattnet som till synes så gåtfullt rinner upp ur marken har alltid fascinerat oss. Dess
beskaffenhet betraktas av många som särskilt bra och källorna har haft en stor betydelse för
vattenförsörjningen. Källvatten var också utgångspunkten för de en gång så populära kurorterna.
Under 1700- och 1800-talen fanns det flera hundra kurorter i landet. På många håll vårdar framför allt
hembygdsföreningarna det intressanta kulturarv som de kvarvarande byggnaderna och källorna utgör.
Den följande presentationen görs med förhoppningen att läsaren utöver stundens nöje, också
ytterligare inspireras i sitt intresse för källorna.
Med början under de sista åren av1800-talet blev det vanligt att sända vykort med hälsningar från de
platser man reste till. Många kort sändes från de då ännu livligt besökta kurorterna. Även källor och
ibland brunnar återgavs på vykort. Kurortslivets popularitet undergick vid den här tiden en långsam
tillbakagång. På 1910-talet besöktes dock kurorterna inklusive havsbaden, av storleksordningen 35000
gäster per år, vilket ungefär motsvarar 1 gäst på 150 invånare. Vid havsbaden drack man i allmänhet
också källvatten. De flesta gästerna sände säkerligen något eller några vykort till sina vänner under
vistelsen. Ett vykort kostade vid den här tiden omkring 10 öre. Under perioden 1885 - 1918 var portot
5 öre. En metallarbetare tjänade ca 4 kronor per dag, en liter oskummad mjölk kostade 14 öre, ett kilo
mjukt bröd något mer.
De flesta korten i den följande exposén är från början av 1900-talet. De ger oss intressanta bilder av
miljöerna på olika platser, och vad man på den tiden ville och kunde visa sina vänner. Amatörfotografering var ju ännu ovanligt. Det är vykorten som så att säga utgör huvudrollen i den följande
sammanställningen och texterna är därmed relativt kortfattade. En karta som visar lägena för de olika
platserna finns på sida 45 och tips om mer utförlig läsning på sida 46.
Urvalet av kort kommer till betydande del från Anders Erikssons omfattande samling vilken han
välvilligt ställt till förfogande. Anders Eriksson har även bidragit med granskning av texterna. Norra
Sverige är tyvärr inte representerat beroende på bristen på äldre vykort härifrån. Sådana framställdes
möjligen inte i samma utsträckning som i de sydligare delarna av Sverige.
En tryckt upplaga av denna exposé finns även tillgänglig, kontakta Anders Hult (hult.a@swipnet.se).

Oktober 2011
Anders Hult

1

Innehåll

Kort om vykortens historia i Sverige

Stockholm

3

Ugglevikskällan
Haga källa

Skåne
Helsingborg, Ramlösa Brunn
Helsingborg, Tycho Brahes brunn
Helsingborg, Sofiakällan
Ven

4
5
10
11

Uppland
Duvkällan i Furusund
Sankt Eriks källa i Uppsala

Blekinge
Ronneby Brunn

32
33

34
35

Västmanland
12

Johannisdals Hälsobrunn och Badanstalt 36
Sätra Brunn
37

Halland
Alfreds källa i Halmstad

Dalarna

16

Springkällan utanför Rättvik
40
Brunnar i Rättviks- & Leksandstrakterna 41
Leksand, fäbod med brunn
42

Östergötland
Medevi Brunn
Söderköpings Brunn
Onkel Adams källa i Getå

17
21
23

Västergötland
Mörkeklevs grotta på Kinnekulle
Sankt Sigfrids källa i Husaby

24
25

Närke
Porla Brunn
Adolfsbergs Brunns- och Badanstalt

26
30

Södermanland
Augustenbad i Bie

31

2

Vid källan

43

Vårda källan

44

Karta

45

Att läsa

46

Anders Erikssons vykortsamling

47

Kort om vykortens historia i Sverige
Brevkort (Brefkort) var föregångare till vykorten, de blev vanliga på 1870-talet. Den sida som då
benämndes framsida var avsedd för adress samt det ofta förtryckta portot. Avsändaren skrev sina
meddelanden på baksidan. En del företag tryckte sina logotyper och även reklam på baksidan. Till en
början utgjordes brevkortens bilder av tecknade dekorationer, men så småningom kom fotografiska
bilder - vi hade vykort i egentlig mening. Det stora genombrottet för vykort i Sverige skedde i samband med den stora konst- och industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897. År 1904
postades närmare 49 miljoner kort. År 2007 skickades 39 miljoner vykort i Sverige. Fram till omkring
1930 var kortens format var 90 × 140 mm. A6-formatet (105 × 148 mm) började införas vid mitten av
1900-talet.
I början togs inte hela bildsidan (baksidan) upp för illustreringen. Ett mindre utrymme nedtill, ibland
vid sidan, lämnades för avsändaren att skriva på. År 1905 började en tudelad adressida införas där
utrymmet delades mellan adress och avsändarens meddelande. Hela baksidan upptogs för illustrationen. Det fanns en rad olika metoder för framställning av trycken. Den dominerande tryckmetoden
från sekelskiftet 1900 och en bit in på 1900-talet var så kallat ljustryck som återgav bilderna med
fotografisk kvalitet. För fotografiska vyer i färg utgick man från svartvita original. Färgläggning och
tryck kunde göras i Sverige, men med hänsyn till kvalitet och ekonomi var det vid den här tiden i
allmänhet fördelaktigt att beställa trycken från Tyskland.
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Skåne
Helsingborg, Ramlösa Brunn
Ramlösa ligger i sydöstra delen av Helsingborg. Kurorten startades 1707 av Johan Jacob Döbelius och
verksamheten pågick till 1973. I början av 1800-talet var anläggningen en av Sveriges största År 1857
hade Ramlösa ca 1 000 gäster. Hälsan skulle stärkas med källvattnet och dess innehåll av olika
mineraler men även genom andra behandlingsformer.
I området fanns flera källor. Den så kallade järnkällan var den som först kom i bruk. Alkaliska källan
på bilden nedan är resultatet av en borra som utfördes 1893 och som då hade artesiskt vatten. Härifrån
hämtades också vatten för buteljering. Nutidens buteljerade vatten kommer från en senare brunn.

Stängslet på bilden ovan ger inte något inbjudande intryck. Troligen är
avsikten att skydda källan och att utestänga objudna besökare.

"Här går jag och hämtar vatten!" skriver avsändaren. På detta kort troligen från 1920-talet - har källan öppnats upp och miljön är
betydligt trevligare.
4

Dessa bilder visar troligen järnkällan med omgivande byggnader i vilka gästerna kunde dricka vattnet
skyddade från dåligt väder.
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Entrén.

Utanför Stora Hotellet.
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Den uniformerade mannen ser ut att för tillfället vara mer intresserad av den snygga
servitrisen än den utsikt över Öresund och mot Danmark som han enligt kortet nedan har
bakom ryggen.
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För gästernas trivsel och rekreation anlades
vackra parker med promenadvägar i anknytning till kurortsanläggningarna. Vägarna var
namngivna. I Ramlösa hette en Filosofiska
gången, förhoppningsvis för att stimulera till
positiva tankar om en hälsosam framtid.

Filosofiska gången.
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Helsingborg, Tycho Brahes brunn

Tycho Brahes brunn uppfördes 1927 till minne av den framstående danske astronomen (se även Ven
sida 11). Brunnen är skapad av Astrid Aagesen och Gustav Wilhelmsson Widmark.
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Helsingborg, Sofiakällan

I början av 1800-talet byggdes området vid en källa i Öresundsparken i Helsingborg ut till kurort. I
samband med kung Gustav IV Adolfs och drottning Fredrikas vistelse där 1807 döptes anläggningen
till Hälsan (Helsan). Nära källan borrades 1890 en brunn till 83 meters djup. Vattnet var salthaltigt
vilket ansågs vara ett utmärkt komplement för dem som sökte hälsa genom brunnsdrickningen.
Brunnen/källan döptes till Sofiakällan efter drottning Sofia (1836 - 1913), gift med Oscar I.
Utformningen av källan har ändrats något på 1950-talet.
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Ven
På den då danska ön Ven i Öresund lät Tyge (Tycho) Brahe (1546 - 1601) uppföra slottet/observatoriet
Uranienborg. Tycho Brahe var en mycket framstående astronom. Denna brunn är sannolikt samma
som grävdes ut innanför resterna av observatoriets gamla grundmurar 1823.
Någon av flickorna kan vi tänka oss som blivande mor till Ellen - flickan från Backafall i Gabriel
Jönssons (1892 - 1984) dikt.
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Blekinge
Ronneby Brunn
Kurorten Ronneby Brunn invigdes 1705. Dess verkliga storhetstid inträdde en bit in på 1800-talet efter
det att vår internationellt mycket kände kemist Jöns Jacob Berzelius analyserat vattnet. Han fann att
det bland annat innehöll en ovanligt hög halt av järn, ett ämne som ansågs vara en viktig ingrediens i
kurortssammanhang. I annonseringen framhöll kurortsledningen att här fanns landets starkaste
järnkälla. Den Gamla källans brunnskiosk och flera byggnader finns ännu kvar. Parken är mycket
vacker. Gamla källan var inte den ursprungliga källan. Denna hade sinat redan under 1720-talet. En
tredje källa öppnades under 1800-talet. Ronneby Brunns sista säsong som traditionell kurort var 1939.

12

Badhuset vid Ronnebyån utgjorde ett tacksamt motiv för vykortsfotograferna.
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Brunnshotellet mätte 60 × 20 m och räknades som Nordens troligen största träbyggnad när det stod
klart 1897. Här fanns brunnskontor, matsal, kafé, festsal, läsrum och hotellrum. Det ödelades av brand
1959.
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Brunnshallen i jugendstil ritades av arkitekten Alfred Arwidius (1861 - 1915) och
uppfördes åren 1896 - 1897. Den finns kvar även idag. Bland Arwidius offentliga verk
finns även ett vattentorn i Lund, nu taget ur drift.
Med koppling till vatten kan som kuriosum även nämnas att Arwidius omkom i ett
badkar. Orsaken var koloxidförgiftning orsakad av en felaktig gasvärmare. Händelsen
var i dubbel bemärkelse tragisk och den blev även en stor skandal eftersom en ung
likaledes avliden kvinna också låg i karet.

Midsommarafton 1878. I dansen kring midsommarstången deltog de vuxna i hög grad.
Dans och lindrig motion var en viktig del av kuren för dem som inte var alltför sjuka.
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Halland
Alfreds källa i Halmstad

Källans vatten började användas under 1870- talet under namnet Frennarps brunnskuranstalt. Alfred
Wilhelm Wallberg lätt bygga ett brunnskar för att det skulle bli lättare att hämta vattnet och källan fick
sedermera sitt namn efter denne man. Källan ligger vid bostadsområdet Frennarp på Nissans norra
sida.

16

Östergötland
Medevi Brunn
URBAN HJÄRNE
*1641 - †1724
DEN FÖRSTA
SVENSKA HELSOKÄLLAS
UPPTÄCKARE
-----------TACKSAMMA LANDSMÄN
RESTE BILDEN
D. 25 JULI 1878.

Så står det på sockeln. "Bilden" avtäcktes 200
år efter det att Medevi brunn invigdes. Hiärne
som han själv stavade sitt namn, var den som
startade hela den omfattande kurortsverksamheten i Sverige. Allt enligt mönster från
kontinenten. Hiärne var läkare, en kraftigt
drivande entreprenör och framgångsrikt
verksam inom flera områden. Hans metoder
var inte alltid helt etiska. Så skrev han till
exempel i form av olika nöjda gäster berömmande insändare om Medevi där han själv en
tid var brunnsläkare. Kurorten blev snabbt
populär och gav inspiration till öppnande av
kurorter på andra platser.
Högbrunnen som den första källan kallades
kompletterades efterhand med flera källor. Vid
mitten av 1800-talet kunde man en period
dricka vatten från sju källor. Läkarjournalerna
vittnar om att gästerna i allmänhet kände sig
väl styrkta till kropp och själ när de återvände
hem efter en termin på 3 - 4 veckor. Mycket av
miljön från kurortstiden är ännu bevarad.
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Spatserlaven eller den så kallade promenoaren, där man vid dåligt väder intog vattnet.
Högbrunnen är belägen innanför den hitre gaveln.

Vattenutskänkning vid Högbrunnen på 1950-talet.
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Kamrerkällan fick namn efter brunnskamreren Arvid Becklin på 1800-talet. Trots Hiärnes start i
Medevi av kurortsverksamheten, fick veterligt inte någon av källorna här bära hans namn. Under
1700- och 1800-talen fanns flera hundra kurorter i Sverige, troligen tack vare Hiärnes initiala insatser.
I de andra nordiska länderna öppnades enbart ett litet antal.

Utflykter var populära. Färderna på de ojämna vägarna stimulerade både sinnet och kroppens rörlighet.
Här med den så kallade vursten (fr. tyskan wurst: korv). Vagntypen kallades så eftersom man satt
längs med vagnen och ofta ganska tätt packade.
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Så här såg Stora gången på Medevi ut för ungefär 100 år sedan och man känner igen sig även i dag.
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Söderköpings Brunn
Johan Olof Andersson Lagberg (1789 - 1856) var en hängiven och omstridd företrädare för den så
kallade empiriska vattenterapin vilken byggde på olika typer av utvärtes vattenbehandling. Det var
vattnet i sig som var den verksamma beståndsdelen, dess innehåll av olika mineraler saknade enligt
Lagberg betydelse. Söderköpings Brunn hade öppnat 1718 men det var Lagberg med sin starka
övertygelse om vattenbehandlingen som senare fick anläggningen populär. Badformerna varierade
mellan varma och kalla bad och olika inpackningar.
Ett flertal källor har funnits i Söderköping. Det var behandlingarna med vattnet från den rikt givande
Ragnhilds källa och Söderköpingsdalens "balsamiska" atmosfär samt de rätt ansträngande promenaderna upp på det branta Ragunderberget som var grunden för kurorten under Lagbergs tid.
Källan sades en gång i tiden ha varit nära att dränka hela staden. Den oskuldsfulla jungfrun Ragnhild
anklagades felaktigt för att ha låtit sig förföras varför hon brändes på bål. Härvid slog blixten ned och
vattnet i den närliggande källan började välla fram i oerhörda mängder. Invånarnas stora ånger och
böner medförde så småningom att mängden minskade. Ragnhilds källa flödar även idag, nu under
golvet i dagens Söderköpings brunn.
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Så här ser huvudbyggnaden ut även idag om än i andra färger. I bakgrunden det höga Ragunderberget.
Mellan brunnen och berget går Söderköpingsån och Göta kanal.

Midsommardansen var en rejäl långdans som sträckte sig över ån. Många av deltagarna var tillfälliga
besökare på utflykt över midsommarafton. De mer allvarligt sjuka fick nöja sig med att vara åskådare.
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Onkel Adams källa i Getå

Onkel Adams källa är idag inte är lika väl vårdad som på kortet. Den ligger i den så kallade
Getåravinen vid Bråvikens norra strand. Området är med sin natur och atmosfär mycket väl värt ett
besök. Här finns också några fler små källflöden med järnhaltigt vatten.
Onkel Adam var pseudonym för Carl Anton Wetterberg (1804 - 1889). Wetterberg var läkare och på
sin tid en mycket läst skönlitterär författare. Han bodde vid Getå under mitten av 1850-talet.
Getå är annars bekant genom den svåra järnvägsolycka som inträffade 1918 i samband med ett
jordskred och då 48 personer omkom.

Texten under porträttet lyder:
I SIN DAL HON LIGGER GÖMD
OBEMÄRKT OCH GLÖMD
DERFÖR GRUMLAS SÄLLAN
LILLA KÄLLAN
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Västergötland
Mörkeklevs grotta på Kinnekulle
Mörkeklevs grotta ligger i Munkängarnas naturreservat nära Råbäck på Kinnekulle. Grottan har en
gång i tiden utgjort ingången till bostaden för jättarna Helle och Kisa. Dessa har även gett namn åt
Hällekis.
Så här lyriskt beskrivs grottan i Svenska Familjejournalen 1875:
Längst in framspringer ur berget en kristallklar källåder, som under grottans botten banar
sig väg till det nedanför liggande brådjupet. Den behagliga svalkan i grottan, vattnets
melodiska klang mot stenhällarna, och der utanför den rika grönskan af lummiga löfträd, i
hvilkas kronor tusentals bevingade sångare uppstämma sina qvittrande körer, bilda
tillsammans ett harmoniskt helt, som ej blott fängslar öga och öra, utan ock mäktigt tilltalar
den inre känslan.
Även idag kan man njuta av den tilltalande miljön och ännu ”framspringer” källans vatten men flödet
har minskat.
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Sankt Sigfrids källa i Husaby på Kinnekulle

Källan har fått sitt namn efter den engelske missionären Sigfrid som under början av 1000- talet
bedrev ett energiskt arbete för att sprida kristendomen i Sverige. Med vatten från källan döpte han
Olov Skötkonung år 1008. Så säger traditionen. Olof blev därmed vår förste kristne kung. Införandet
av kristendomen var en utdragen process där särskilt svearna gjorde stort motstånd. Namnet
Skötkonung antas vara kopplat till att han infört någon form av skatt. Kungadopet har haft det med sig
att flera senare kungar har besökt källan och låtit sig väl (?) smaka av vattnet.
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Närke
Porla Brunn
Från sitt ursprung som gammal offerkälla blev Porla (Pulle) källa under 1700-talet alltmer nyttjad för
kurändamål. Som kurort invigdes Porla Brunn 1724. Under sin populäraste tid kunde fler än 1 000
gäster samlas vid Porla under en säsong. 1920- och 1930- talen var årtionden då kurortsverksamheten i
sin ursprungliga form minskades drastiskt i Sverige. År 1939 blev ett ödesår för Porla i samband med
brand när Stora Badhuset ödelades. Därefter upphörde kurverksamheten. Men Porlavatten säljs även
idag.

Brunnssalongen.
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Som på andra kurorter fanns det i Porla Brunn flera källor att dricka från. Gamla källan var en av
dessa. Den så småningom kanske mest kända och där vatten idag tas för buteljering heter Djupbäcken.
Den ligger ett stycke utanför kurorten, men det ordnades skjutsar dit. Så här står det i ett dagsprogram
från omkring förra sekelskiftet:
Kl 4 afgår Vurstar och Equipager på en gång till Djupbäcken hvarest brunnsgästerna bruka
förfriska sig med det förträffliga, kristallklara vatten, som en dervarande källa i rikt mått
erbjuder.

De mer kända kurorterna kunde uppvisa åtskilliga ståtliga villor uppförda av familjer, som för nytta
och nöje återkom under en lång följd av år - här Willa Edlund vid Porla.

28

Gäster vid Porla Brunn som skulptören och tecknaren Tobias Sergel (1740 - 1814) såg dem 1812. En
del av gästerna utgjordes av fattiga, de så kallade "gratisterna". Dessa fick vistelserna ombesörjda av
sina respektive hemsocknar och av kurorternas fattigkassor. Av fysionomierna ovan kan de två till
vänster i undre raden tänkas tillhöra dessa utarmade. Vykort efter en akvarell.
Sergel fick med tiden en betydande övervikt, led av gikt och var själv gäst vid Porla.
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Adolfsbergs Brunns- och Badanstalt
Hjalmar Bergmans (1883 - 1931) roman Herr von Hancken tilldrar sig sommaren 1806 i brunnsorten
Iglinge. Förebilden till Iglinge var Adolfsbergs Brunns- och Badanstalt. Adolfsberg är numera en
villaförort söder om Örebro. Namnet kommer från landshövdingen Adolf Mörner som på 1760-talet
tog initiativ till utbyggnad av den tidigare benämnda Örebro Hälsobrunn eller Eriksbergs Hälsobrunn.
Verksamheten lades ner 1934.

Ur Herr von Hancken:
Han befallde oss att påtaga våra bästa dräkter (jag hade visserligen bara en och de andra voro
icke stort bättre rustade) och satte oss i marsch mot brunnen vid den rätta drickningstiden, som
var klockan åtta. Vi tågade i gåsrad, kaptenen först, tungt stödjande sig på sitt spanskrör. Vid
brunnen rådde trängsel, men han banade oss kavat väg, knuffande envar, som råkade stå i hans
närhet. Då gumman fumlade med håven, slog han käppen i skranket och ropade: "Tag djupare!
Det tunna flyter överst och det starka ligger på botten. Tag djupare!" Han tvang oss att dricka
sex glas var och förde oss därpå genom hela parken fram och tillbaka under en timmas tid.
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Södermanland
Augustenbad i Bie

Kurorten Augustenbad i Bie startades 1843. Vattnets var starkt järnhaltigt. Något in på 1900-talet
började man göra reklam för vattnets innehåll av radioaktiva ämnen. Radioaktiviteten ansågs allmänt
under ett par årtionden ha mycket goda och stärkande egenskaper.

I Nordisk Familjebok (Uggleupplagan) finns följande kritiska kommentar rörande radioaktivt vatten
som då kallades radiumemanation: Allmänheten har med ofantligt intresse omfattat emanationsterapien, gripen af det mystiska och underbara i detta nya medel. Och humbugen har i en mängd
former marscherat fram under skydd af dess fana.
Professor med. dr. Martin Ramström i Uppsala meddelar å andra sidan: Tack vare radiumelementet,
har den besvärliga reumatism, som föregående vinter bekajade mig hållits i schack och arbetsförmågan därigenom i hög grad stegrats.
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Stockholm
Ugglevikskällan
Ugglevikskällan på norra Djurgården har sinat. Den var tidigare en så kallad trefaldighetskälla. Under
den katolska tiden sades vattnet i sådana källor ha läkande egenskaper och dessa var särskilt starka på
trefaldighetsaftonen. Vanligen mynnade trefaldighetskällorna mot norr. Seden att offra och dricka
hälsa ur dessa förbjöds i samband med reformationen. Det hela ansågs vara katolsk vidskepelse. På
1700-talet och långt senare kunde följande påpekas:" ... och är sådant offer intet annat än avguderi, i
det de dyrka och tjäna djävulen i stället för det de skulle lova och tacka Gud för hans välgärningar".
Men folktraditionen var stark och levde i viss mån vidare ända till början av 1900-talet. Paviljongen på
bilderna uppfördes 1902. På många håll var trefaldighetsdrickandet förenat med marknad. En del av
besökarna drack inte enbart av det hälsosamma vattnet utan inmundigade även starkare drycker.
Författaren August Blanche (1811 - 1868) ger vid mitten av 1800-talet en livfull skildring av att det
också var ett rejält festande: "... redan på avstånd uppfångade mina öron klarinetters och fiolers
orediga ljud, människors glada hojtanden och skratt, mellan vilket då och då trängde mungigans
skorrande toner. ... det var liv, det var lust högt upp i sky ...".
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Haga källa

Haga källa låg i Hagaparken fram till 1939. För drygt 100 år sedan var den tillräckligt känd för att
komma med i en vykortsserie med namnet Från Stockholms omgifningar.
Klädkoderna var förr mycket tydliga. Den finklädda familjen - troligen på söndagspromenad kommer strax att serveras det goda vattnet av den huckleförsedda kvinnan som skymtar bakom
källan.

33

Uppland
Duvkällan i Furusund

Kurorten och havsbadet Furusund blev mycket populär efter det att hovjuveleraren Christian Hammer
köpte och med hårda nypor byggde upp området 1882 eller -83. "Alla" tidens kulturpersonligheter
började snart samlas här. Storhetstiden varade in på 1920-talet.

Duvkällans (tidigare Duvokällan) överbyggnad på bilden finns inte kvar i ursprungligt skick. Dock är
den återuppbyggd och återinvigd 2005. Den eftersträvansvärda järnhalten i vattnet var låg och det sägs
att man lade ner järnskrot i källan för att öka mängden. Åtgärden torde dock knappast ha haft någon
reell betydelse.
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Sankt Eriks källa i Uppsala
Då skedde det järtecken som var början till alla helgonkonungens underverk. På den plats
där hans blod flöt ned, sprang det fram en källa vilken ännu finnes kvar som bevis på hans
martyrskap.
Så säger krönikan om det tillfälle när kung Erik Jedvardsson föll för den danska fienden omkring
1160. Erik blev senare Sveriges nationalhelgon och ingår även i Stockholms stadsvapen. Den tidigare
rikt flödande källan är belägen vid Sankt Eriks torg. Den har förr varit viktig för Uppsalas vattenförsörjning. Vattnet har också ansetts ha läkande krafter. Pumpen som uppfördes 1852 finns kvar men
är numera inte kopplad till källvattnet. Källan flödar även idag men går inte i dagen utan avleds tyvärr
till dagvattenavloppet. Genom kopplingen till Erik den helige och det vackra parkläget skulle platsen
med ganska små medel kunna utformas till en verklig rangkälla.

Källans utflöde är beläget innanför porten under pumpen.
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Västmanland
Johannisdals Hälsobrunn och Badanstalt

Johannisdals (Johannnesdals) Hälsobrunn och Badanstalt i Köping invigdes 1810 och verksamheten
pågick till 1939. En källa (tidigare kallad Gamla källan) var uppkallad efter Wilhelm Scheele (1742 –
1786), den berömde kemisten och apotekaren som var verksam i Köping. Ett tidigare namn på
hälsobrunnen har varit Jämmertuna brunn. En annan källa kallades Radiumkällan efter det att man
påvisat radioaktivitet i vattnet. I dag återstår endast en minnessten i Brunnsparken.

I de bättre bemedlades berättelser om tillvaron på kurorterna överväger många gånger det positiva i
tillvaron - det sociala livet, flärden, festerna, utflykterna. De flesta gästerna kom dock med osäkert
hopp och med de ekonomiska uppoffringar som den långa vistelsen kunde medföra. På kortet ovan
står det: ... . Här ser du det ställe jag residerat nu 5 veckor men är jag ej riktigt återställd ännu. ....
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Sätra Brunn
Sätra Brunn startades år 1700 av läkaren Samuel Skragge (1662 - 1718) som hade funnit att vattnet i
en trefaldighetskälla hade en sammansättning som lämpade sig för hälsokurer. Samma utveckling har
gällt även för många andra kurorter. De "vidskepliga" traditionerna kring en del trefaldighetskällor
kom att ersättas av kurer där effekterna med dåtidens kunskap tolkades på mer saklig grund. Sätra
Brunn som ursprungligen kallades Kila brunn efter socknens namn blev med tiden en av de stora
brunnsorterna. I dag finns här över 100 byggnader varav flera är från 1700-talet.

Brunnshuset har byggts kring den ursprungliga källan vars vatten tidigare flödade ut i dammen.

Brudkällan.
Som på många andra kurorter fanns flera källor på Sätra brunn. Inte sällan kan de nog närmast
beskrivas som brunnar med en grundvattenyta mycket nära markytan. Dels gav det en viss status för
en kurort om gästerna kunde ordineras olika vatten, dels minskade köerna på morgonen när många
skulle dricka samtidigt, detta även om det fanns olika tider för olika kategorier av gäster.
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Flera kort från Sätra Brunn har färglagts utan större omsorg. Detta för att hålla kostnaden nere. På
kortet nedan har man hastigt målat över större delen med grön färg plus en rostfärgad mindre yta
mellan träden.

De färglagda korten ovan och nedan är utgivna av Erik Ofvandal (1848 - 1949). Denne hade i flera år
konditori vid Sätra Brunn. Framför allt var han välkänd genom sitt konditori i Uppsala, sin
pekorallyrik och en stark debattlusta. Följande vers blev han kanske inspirerad till vid ett besök i
badhuset på bilden nedan:
Kling klingeliklang
Jag vill ta mig en tjang:
En flicka står där på badhustak!
Som man kan skåda båd fram och bak!
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Dalarna
Springkällan utanför Rättvik

Den spekulativa åsynen av Springkällan 6 kilometer norr om Rättvik har gett den flera namn. På kortet
benämns den Varma källan, andra namn är Vattusprånget och Spruthålet. Källan utgör inte ett naturligt
flöde i stil med gejsrarna på Island utan är resultatet av en borrning efter olja på 1860-talet. Man hade
funnit så kallat bergbeck och liknande i trakten varför man borrade flera hål i området. I den borrning
som har skapat Springkällan nådde man en spricka på 100 meters djup och där hade vattnet ett starkt
övertryck. Vattnet har nu flödat i 150 år. Genom det munstycke som monterats i hålet samlas vattnet
till en stråle. Kalla vintrar fryser vattnet till en "mur" runt utflödet. Uttrycket Varma källan beror
möjligen på att vattnet kan vara mindre kallt än vad källvatten brukar vara, detta på grund av att
jordvärmen på 100 meters djup ger en viss påverkan.
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Brunnar i Rättviks- och Leksandstrakten
I de tre följande vykorten från Dalarna är brunnarna staffage. Här är det den uppklädda allmogen som i
sina folkdräkter redan för hundra år sedan var så exotiska motiv att man avbildade dem på vykort. För
oss är exemplen på uppfordringsanordningar kanske mer intressanta.

Om man tittar på färgläggningen så är den inte lika noggrant utförd som exempelvis på kortet över
Haga källa på sida 33 men inte heller så enkelt som på korten från Sätra Brunn på sida 37.
41

Leksand, fäbod med brunn

Om bilden inte varit arrangerad hade detta varit en farlig lek vid brunnen, det är lätt hänt att trilla ner.
Ytligt vatten, smådjur och skräp som kommer ner i brunnen talar dessutom för att vattnet är mindre
bra att dricka.
Så här berättas om en olycka som inträffade i Skåne under senare delen av 1400-talet:
En kvinna vid namn Katarina i Skåne, Lunds stift, Östra Ingelstads by, sökte i stor
hjärtångest sin förlorade treåriga dotter från tidigt på morgonen ända till solnedgången och
letade på många ställen. Hon hade nästan givit upp hoppet om att finna henne, men så kom
hon av en slump till en brunn, och när hon kastade blicken i denna djupa brunn, såg hon
flickan. som hon sökt så länge och så vida omkring, stå på huvudet med benen i vädret. När
hon med andras hjälp dragit upp henne befanns det att hon helt enkelt var död, och den ena
armen och höften voro alldeles brutna av en stor sten, som följt med henne i fallet. Man lade
henne på släta marken och rullade henne många gånger fram och tillbaka, för att hon skulle
kasta upp det vatten hon svalt. De anhöriga bände upp den kära dödas mun och prövade
olika läkemedel för att få liv i henne, men förgäves - ingenting hjälpte.
Denna realistiskt återgivna tragiska händelse har emellertid ett lyckligt men föga trovärdigt slut:
modern begav sig med sin döda dotter på pilgrimsfärd till Sankt Olofs kyrka och källa på Österlen och
där återfick dottern livet.
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Vid källan

Vykorten i den här sammanställningen har
hittills haft fotografier som utgångspunkt. För
korten på denna sida samt exposéns
"omslagsflicka" är det källans friska vatten
som åskådliggörs. Korten har inte gjorts i
Sverige, de har framställts i Tyskland.

Av omslagsbildens adressida framgår denna typ av
kort framställdes för många språkområden.
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Vårda källan

Slutligen har även ett franskt kort tagits med i denna framställning. Det har inte någon egentlig
koppling till Sverige men har ändå en mening även för oss. Det föreställer en récureur de puits - en
man som ser över och åtgärdar brunnar. Han är därmed en viktig symbol för, och en påminnelse om
vikten av att våra källor och brunnar behöver tillsyn och vård, så att vi även i framtiden har glädje och
nytta av dem.
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Karta
Lägen för de beskrivna källorna och brunnarna.

Skåne
1.1
1.1
1.1
1.2

Helsingborg, Ramlösa Brunn
Helsingborg, Tycho Brahes brunn
Helsingborg, Sofiakällan
Ven

Blekinge
2

Ronneby Brunn

Halland
3

Halmstad, Alfreds källa

Östergötland
4.1 Medevi Brunn
4.2 Söderköpings Brunn
4.3 Getå, Onkel Adams källa

Västergötland
5.1 Kinnekulle, Mörkeklevs grotta
5.2 Husaby, Sankt Sigfrids källa

Närke
6.1 Porla Brunn
6.2 Adolfsbergs brunns- och badanstalt

Södermanland
7

Bie, Augustenbad

Stockholm
8
8

Ugglevikskällan
Haga källa

Uppland
9.1 Furusund, Duvkällan
9.2 Uppsala, Sankt Eriks källa

Underlagskarta: Anders Damberg

Västmanland
10.1 Köping, Johannisdals Hälsobr. och Badanst.
10.2 Sätra Brunn

Dalarna
11.1 Rättvik, Springkällan
11.1, 11.2 Brunnar i Rättviks- och Leksandsomr.
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Att läsa
Om källor i naturen och kulturen
Källakademin. Källor i Sverige. Svensk Byggtjänst (2006). Ny utgåva genom Källakademin
planerad till årsskiftet 2011/2012.
Hult Anders. Dricka brunn - om gamla tiders SPA. Atremi (2007)

Monografier över några av de platser som visas på vykorten (finns tillgängliga
på bibliotek och i antikvariat)
Andersson Åke. Söderköping (1965).
Bergquist A. O. Söderköpings Brunn genom tiderna (1936).
Hogdal Lis. Ronneby Brunn under trehundra år 1705-2005 (2005).
Näsström Gustaf. Det gamla Medevi. Har kommit i ett flertal upplagor.
Rosenius-Högman Ruth. Sätra brunn genom tiderna (1962).
Höglund Nils Johan (redaktör). Sätra brunn 300 år. Sätra brunns vänförening (2001).
Sahlgren Jöran. Porla brunn, en gammal offerkälla. Fataburen. Nordiska museets årsbok (1928).
Waldén Bertil. Loka. En kunglig hälsobrunns krönika (1940).
Åberg Alf. Ramlösa. En hälsobrunns historia under 250 år (1957).
Exempelvis genom hembygdsföreningar, länsmuseer, turistreklam, Nationalencyklopedin och
Wikipedia finns det i regel utmärkt information att hämta på nätet.

Förteckning över drygt 300 kurorter.
I samband med det seminarium om kurorter (Källvattnet är en förunderlig medicin) som av
Källakademin anordnades i Sätra Brunn 2009, presenterades en sammanställning av de drygt 300
kurorter som Abraham Hülphers tar upp i sin bok: Kort Berättelse/ med Förteckning uppå de wid
närvarande tid i Sverige uptagne och mäst bekante MINERAL-Brunnar Landskaps wis anförde
(1770). Sammanställningen tar upp kurorternas namn, de delar av landet där de var belägna samt de
år då de blev iordningsställda som kurorter. Kontakta Anders Hult (hult.a@swipnet.se) om du är
intresserad av förteckningen.

Vykortshistoria
Ehrensvärd Ulla: Gamla vykort - En bok för samlare (1972)

Tidigare utgivet av Anders Hult
Källan till vattnet – Sanningar och sägner om vattnet i marken (1991)
Vattnet som dryck och inspiration – Vattenpärlor (utan år)
Vattenstänk – Citat och bilder om källor och brunnar från äldre skrifter (2009)
Kulturhistoria kring dricksvatten och brunnar. En sammanställning av 7 artiklar 2008 - 2006
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Anders Erikssons vykortsamling
Som nämnts i inledningen utgörs större delen av vykorten ovan av ett urval av Anders Erikssons
vykortsamling. Samlingen upptar för närvarande (september 2011) kort från de ställen som
sammanställts nedan.

Skåne
Djupadal, klyftan vid Djupadal
Helsingborg
Margaretamonumenet
Ramlösa
Sofiakällan
Tycho Brahes brunn
Klippan, Hjortens källa
Obestämd plats, brunn
Ven, Tycho Brahes brunn

Blekinge
Ronneby Brunn
Tulseboda Brunn

Bohuslän
Gustafsberg

Småland
Gnosjö, Götarps Brunn
Holsby Brunn
Jönköping, Vattenledningen
Lannaskede Brunn
Nybro Brunn
Nygårds Brunn, Nottebäckstrakten
Ryds Brunn
Sundhultsbrunn (Sunhultsbrunn)
Taberg
Tranås, Vattenkuranstalten
Vetlanda, Halsby Brunn

Västergötland
Husaby, sankt Sigfrids källa
Kinnekulle, Mörkeklevs grotta
Kinnekulle, Stenbrott
Lundsbrunn
Mösseberg
Skara, Surbrunnsallén
Torhults Brunn

Uppland
Furusund, Duvokällan
Rindö Brunn
Uppsala
Geijersdalen
Stadsträdg. Lycksalighetens ö
Sankt Eriks källa
Slottet och Svandammen
Östa källor

Östergötland
Getå, Onkel Adams källa
Linköping, Ladugårdskällans
gamla hälsobrunn
Medevi Brunn
Slangeryd Brunn
Söderköpings Brunn
Örserums Brunn

Gotland
Visby, Kneippbaden
Lummelundagrottan

Närke
Adolfsbergs Brunns- och
Badanstalt
Kumla, Stene Brunn
Porla Brunn

Västmanland
Blixterboda, Fors Brunn
Johannisdals (Johannesdals) Brunn
Loka Brunn
Sätra Brunn

Dalarna
Leksand
Fäbod med brunn
Vy af Dalälven
Rättvik
Brunn
Springkällan (Varma källan)
Säterdalen

Obestämd plats
Flicka vid brunn
Flicka vid källa

Södermanland
Augustenbad i Bie

Frankrike
Brunnsvårdare

Dalsland
Dals-Rostock, Rostocks Brunn

Stockholm
Mälarhöjden, Bellmans källa
Djurgårdsbrunn
"Vattenbutiken"
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