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Bästa källvänner! 

 
Året som gått 

 

Ytterligare ett år är till ända och vi kan summera källåret 2014 som ett på flera 

sätt händelserikt år. 

Vi har genomfört en flerdagsexkursion i nordvästra Dalarna  

och en halvdagsvandring i Stockholm Temat för vandringen var en blandning av 

sött och salt - Om grundvattenförhållanden och brunnar i Gamla stan. Vi 

medverkade traditionsenligt i källfirandet vid Trefaldighetskällan i Stora 

Nyckelviken, Nacka samt vid firandet av Botvids källa i Salem på Botvidsdagen i 

juli. Dessutom har Källakademin deltagit vid genomförandet av Geologins dag på 

Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och på SGU i Lund. Vid vattendagarna i 

Lund i september medverkade vi med vårt bildband om källor och källakademin 

samt posterutställning.  

 

Redovisning av Källinventeringen i Småland och på Öland. 
Lägesrapport av Gert Knutsson. 

Allmänna texter  

Skrivarbetet är fördelat mellan olika författare, varav en del redan har skrivit 

manus till vissa avsnitt, t.ex. geologi, klimat och vattentäkter. 

 

Utvalda objekt  

F län: 10 kommuner är klara och i övriga kommuner finns bra underlag. Remisser 

pågår. 

G län: Sammanställning av utvalda källor från samtliga kommuner presenteras, 

varav flertalet är OK, men några har tunt underlag, främst Lessebo. Ännu inga 

remisser. 

H län: 4 kommuner är helt klara och har remissats, 2 kommuner är under arbete 

och 2 har ännu inte helt klara objekt. 

 

Noteras kan, att svar på utsända remisser till föreningar och kommuner oftast är 

påtagligt tunna., men några goda undantag finns. En del remisser har t.o.m. 

resulterat i att föreningar och enskilda personer startat egna inventeringar, som i 

några fall redan redovisats skriftligt t.ex. i Gnosjö och Långasjö. 

Sammanställning av utvalda objekt görs på Vatten och Samhällsteknik i Kalmar 

(VoS) enligt en särskild mall med text, bild och karta på en A4-sida för varje 

objekt . I en tabell redovisas övriga intressanta objekt för varje kommun. 
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Samarbetet med länsstyrelserna  

Länsstyrelsen F har medgivet fri tillgång till allmänna kartor för hela området 

under förutsättning att den färdiga skriften redovisas i länsstyrelsernas 

rapportserie. Respektive länsstyrelse trycker upp ca 20 ex. av skriften; i övrigt blir 

skriften tillgänglig att ladda ner från hemsidan. Källakademin bör kunna länka 

direkt till skriften för nedladdning. En skrift på 200 sidor med färgsidor beräknas 

kosta 200: - per ex att trycka. 

 

Ekonomi 

Saldot på projektkontot hos Källakademin ligger nu på ca 19 000: - Många 

inventerare svarar själva för sina kostnader. Vatten och Samhällsteknik i Kalmar 

VoS sponsrar i betydande utsträckning ritarbetet och diverse utlägg. Företagen 

BGVkonsult och Mikroalg sponsrar fältresor och en del fältarbeten i G län 

Länsstyrelserna tillhandahåller kartunderlag och ombesörjer tryckning samt 

medverkar vid vissa fältkontroller. Anslag hos vissa fonder planeras sökas. 

 

Skötsel av källor  

Frågor om hur källor skall vårdas och skyddas har ställts från såväl representanter 

för föreningar som enskilda källintresserade personer. Källrådet har tillsatt en 

kommitté, som skall utarbeta en handledning om detta (se nedan). Det är 

angeläget att få med sådan text som ett särskilt kapitel i den planerade skriften 

eller som bilaga till denna. 

 

 

Årsstämma och exkursion  

Exkursionen till nordvästra Dalarna blev som vanligt snabbt övertecknad. Under 

exkursionen besöktes ett 15-tal källor under ledning av Magdalena Thorsbrink, 

Anna Karin Andersson, Kajsa Bovin och Birgitta Berggren. Första dagen fick vi 

längs Västerdalälven följa Karl von Linne i fotspåren med Birgitta som ciceron. 

Andra dagen ägnades åt flera intressanta källor i Tandådalsområdet. Den sista 

dagen ägnades åt fäbodkulturen med besök på en levande fäbod Hedbodarna med 

rötter från 1500-talet med två fina källor varav en användes på traditionellt sätt 

som mjölkkylare. Stefan Westberg berättade om Zorns intresse för att rädda 

Dalarnas fäbodskultur och framförde senare folkmusik från fäbodarna 

tillsammans med Anders Norlin. 

  

I exkursionen deltog två mottagare av akademins resestipendium (se nedan). 

 

Till Årets källa utsågs Näråkällan med följande motivering:” Den fjällnära 

Näråkällan inramas av en vacker skir grönska kring det ständigt uppströmmande 

klara källvattnet som får botten att bubbla och sanden att dansa i ett fängslande 

skådespel”. Källan är belägen i Närådalen mellan Tandådalen och Stöten i Sälens 

kommun. Bild finns på hemsidan. 

 



3 

Vid årsstämman avhandlades sedvanliga frågor. Enlig valberedningens förslag fick 

källrådet följande sammansättning för 2015: 
 

 Ledamöter  
Torgny v Wachenfeldt omval 1 år  

Olle Wahlberg 1 år kvar 

Linda Lidholm nyval 2 år 

Annika Nilsson nyval 2 år 

Eva Jirner Lindström 1 år kvar 

 

Ersättare    
Göran Blomqvist  nyval 2 år     

Nelly Aroka  1 år kvar 

Magdalena Thorsbrink omval 2 år 

Mattias Gustafsson  fyllnadsval 1 år 

Marit Göransson  omval 2 år  

 

Stipendier  

Källakademin utlyste inför 2014 års exkursion två stipendier för deltagande i 

akademins exkursioner i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid rikets 

universitet och högskolor.   

Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen som till 

exempel konsthistoria, musik eller etnologi.  

Ett stipendium vänder sig till studerande inom den naturvetenskapliga 

ämnessfären. 

Ett antal sökande anmälde sitt intresse dock ingen med humanistisk bakgrund. 

Stipendierna tillföll 2014: Sofia Lloyd och Henrik Peters Cederberg. 

 

Källfirande 

Källrådet efterlyser information. 

På många håll i landet äger traditionsenligt källfirande rum till exempel i samband 

med trefaldighet eller midsommar. För att sprida kännedom till ledamöter och 

allmänhet om plats och tidpunkt för dessa sammankomster, ber Källrådet 

akademins ledamöter om uppgifter rörande i första hand lokalt eller regionalt 

källfirande. Tanken är att den samlade informationen ska finnas tillgänglig på den 

allmänna delen av Källakademins hemsida under rubriken ”Källfirande”.  

Information om källfirande tas tacksamt emot av Källakademins sekreterare Olle 

Wahlberg, Ekhamra, Uthamra Gård 3, 186 92 Vallentuna, tel.: 070 – 790 82 95, 

 e-post: ow@kth.se 

 

Källvårdskommitté  

Källrådet har tillsatt en kommitté, som skall utarbeta en handledning för skydd 

och vård av källor. Kommittén består av följande personer: 

Gert Knutsson, Torgny von Wachenfeldt (ordf.) Gunnar Wiklander. Anders 

Eriksson, Lars Göran Svensson och Peggy Lerman 

 

Innehållet i den planerade handledningen skulle kunna vara följande: 

a. Mål och målgrupper (hembygdsföreningar, kommuntjänstemän,  

mailto:ow@kth.se
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markägare, m.fl.) 

b. Olika typer av källor (naturkällor, kulturkällor m.fl.) 

c. Naturliga förändringar 

d. Mänsklig påverkan 

e. Regler i Sverige och EU 

f. Åtgärder (olika typer av rensning, skydd, skyltning m.m.) 

g. Finansiering av utarbetandet och tryckning av skriften (anslag, fonder) 

h. Tidplan (ettårs-projekt) 

i.  

Alla som har synpunkter och tankar i dessa frågor är välkomna med dessa. 

 

Bildspel 

Akademin har ett bildspel om källor. Bilderna kommer huvudsakligen från 

Källboken. Om någon ledamot deltar i något seminarium eller föreläsning eller 

liknande går det bra att låna bildspelet att framföras som PR för akademin. 

 

Anders Hult fick 2014 pris av Måltidsakademien för boken ”Kolsyrat : när 

mineralvatten stärkte hälsan.” Motivering: Med en sprittande och skummande ton 

återger författaren mineralvattnets svenska historia, från kurorternas stilla charm till sinnrika 

kolsyremaskiner och märkliga buteljprodukter. Boken porlar och bubblar till läsarens 

förnöjelse. 
 

Kurt Skoogs film   

Kurt Skoogs fantastiska film ”Markens öga” om källor som visades i flera 

omgångar i Sveriges television under våren och som är gjord med bidrag av bl.a. 

Källakademin. Den finns att köpa på DVD skiva från akademins sekreterare. 
 

Regionala exkursioner  

Källrådet avser att försöka få till stånd regionala eller lokala källexkursioner i 

olika delar av landet (max. en dag). Avsikten är att göra arrangemang för våra 

medlemmar och andra intresserade personer som inte fordrar långa och dyra resor. 

Det är lämpligt att samarbeta med andra organisationer som t.ex. 

naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar, lokalavdelningar av Svenska 

Botaniska Föreningen för att sprida kunskap om de lokala källorna. Den lokala 

pressen kan också ses som en samarbetspartner för att sprida kunskap om källor 

och källforskning.  

Det kan röra sig om hel-eller halvdag exkursioner med egna bilar eller en inhyrd 

minibuss. 

Källrådet efterlyser ledamöter som skulle kunna åta sig att anordna sådana 

exkursioner någon gång under de kommande åren. 

Hör av Er till preses. 

 

Examensarbeten 

Källrådet får då och då förfrågningar om examensarbeten från studenter vid olika 

institutioner och från gymnasister om gymnasiearbete. Vi planerar därför att lägga 

ut en lista på lämpliga arbeten på vår hemsida. Har ni några bra uppgifter så 

meddela sekreteraren Olle Wahlberg. 
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Brist på expertis om kulturhistoriskt intressanta källor 

Under arbete med att finna föreläsare med historiska kunskaper och intresse för 

kulturhistorisk intressanta källor till akademins seminarium om Skydd och vård 

av kulturhistoriska källor har det visat sig att nästan inga personer har denna 

kompetens. Detta är en allvarlig brist i samhället och framförallt i Källakademin. 

 

Händelser under det kommande året 

Följande aktiviter planeras under 2015: i februari hålls ett seminarium i Nässjö 

om kulturhistoriskt intressanta källmiljöer, i april en halvdags exkursion i 

Malmötrakten. I slutet av maj den årliga flerdags exkursionen, som detta år går till 

Dalsland. Sedvanlig Källfirande i Stora  Nyckelviken den 24 maj. Under hösten 

planeras ett seminarium om vattnets smak. 

Dessutom kommer källrådet att intensifiera sammarbetet med andra 

organisationer med snarlika intressen som t.ex. Sveriges hembygdsförbund. 

 

 

 

 

Nyårshälsningar 

Tack och tillönskningar 

 

I och med årsskiftet avgår två ledamöter i Källrådet, Göran Härnulv och Anna 

Karin Andersson. Källakademin vill framföra sin stora tacksamhet för det 

omfattande arbete som Göran nedlagt så väl som skattmästare, och som i 

Källrådets övriga arbete, alltid med stor kunnighet, noggrannhet och precision. 

Anna Karin har som representant för humaniora i Akademin/Källrådet väl 

försvarat detta område. Hon har även bidragit med att öka kontakten med lokala 

hembygdsföreningar och Sveriges Hembygdsförbund. Luckan efter henne blir 

tyvärr svår att fylla. 

Många ledamöter har under året varit engagerade i våra aktiviteter och 

Källakademins tvärvetenskapliga kunskaps-och intressebank har utnyttjats och 

synliggjorts. Till alla som bidragit till dessa aktiviteter i form av planering och 

genomförande och till alla er som på olika sätt genom eget initiativ bidragit till att 

kunskapen om våra källor ökat vill vi på källrådets vägnar framföra ett stort och 

innerligt tack. 

På källrådets vägnar tackar vi också Källakademins 321 ledamöter och sex 

stödjande medlemmar för det gångna året och önskar en god fortsättning på det 

nya året 2015. 

 

 

 

 

Torgny von Wachenfeldt                                      Olle Wahlberg 

Preses                                                                     Sekreterare 


