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Lönsås källa 

 
Jönköpings kommun 

 

     
 Märklig hälsokälla och offerkälla.    

 

 

Fakta: Källan utgörs av en källdamm cirka 2x3 meter 

och närmare 1 m djup med klart vatten. Temperatur cirka 

7 grader. Flöde österut nerför slänten < 0,5 l/s, 24/11/11.   

Källan och området runt omkring rensas av markägaren. 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger cirka 8 km nordnordväst om 

Bottnaryd cirka 50 m nedanför ladugården till gården 

Lönsåsen i en hagmark med betande får. Gården ligger på 

en mäktig moränrygg i nord-sydlig riktning. Alt. stavning 

Lönnsåsen, syftar på de många lönnar som växer på åsen. 

Historia: Frun på gården hade en son, som dog vid två 

års ålder. En dag i mars 1815 när hon skulle gå till ladu-

gården hörde hon en röst från en stor ask som sade att hon 

inte skulle sörja sin son mer ty han skulle få bota många 

människor. Rösten gav anvisning om en plats nedanför 

ladugården där man skulle söka en källa. Man grävde där 

och ur en spricka i berget kom vatten fram. Många män-

niskor blevo sen botad genom att dricka ur källan. 

Krymplingar kommo på kryckor och kunde sen slänga 

dem. Sådana kryckor finns än (1985) på Lönsås. Senare 

började man sälja vatten men då kunde det hända att käl-

lan sinade. Då fyllde försäljaren på med vanligt vatten 

som intet hjälpte. Så kom källan i vanrykte och vattnet har 

nu ingen kraft (?).  

"Folk kom i stora mängder och blev helbrägdgjorda" 

(uppt i NM:s folkminnessamlingar efter Bergstrand 

1932). 

"Pengar offrades, kryckor hängdes kvar i träden av folk 

som blivit bra" (Bergstrand 1932). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄGE: Sweref, N=6411017, E=426816 

REFERENS: Bondehustrun Gustafsdotters uppenbarelse 

i Martü månad, år 1815, 2:a uppl, Stockholm, 1819  

Allvin, J, 1857, Beskrifning öfwer Mo, s 18 

Svenska Dagbladet, 1905-02-07 (ATA) 

Ljungström, C. G., 1861, Redvägs härad, Falköping, s 12 

Bergstrand, C. M., 1932, Trolldom och klokskap, s 131 



 

 
 

 

 

Esters källa 

 
Hylte kommun 

 

     
 Sevärd källa.    

 

 

Fakta:.Källan är cirka 1x1,5 meter stor och har klart 

vatten med temperaturen 7,4 grader (2013-05-25). Vattnet 

i källan avrinner diffust åt sydväst mot sankmark. Källan 

ligger i släntfoten av en storblockig moränsluttning. Gran-

skog omger källan. 

 

 

Beskrivning: Källan ligger 1,2 km nordöst om Långaryds 

kyrka. Cirka 3 meter sydöst om källan ligger ett stort 

block med inhuggen inskription, ESTERS KÄLLA 1883. 

Historia: Utdrag ur Sägner och oknytt i Hyltebygden. 

Utgiven av Hylte Hembygdskrets 

I kanten av en mosse en bit från torpet Lugnet, som tillhör 

Långaryds prästgård, ligger Esters källa. Att den fått 

namnet ”Esters källa” beror på en kärlekssaga som utspe-

lade sig i Långaryd på 1880-talet. 

I Långaryds prästgård fanns på den tiden den välkända 

prästfamiljen Josef Bexell, och hans hustru Maria Catha-

rina Hansdotter och deras fem barn, fyra söner samt enda 

dottern Ester, född 1859. 

I slutet av 1870-talet kom en ny dräng till prästgården. 

Torparsonen Johannes Andersson från Anneberg i Breda-

ryds socken, född 1856. Johannes var en präktig yngling, 

uppfostrad i ett varmt kristet hem, dessutom ståtlig till 

växt och utseende. Så bar det sig inte bättre än att de båda 

ungdomarna förälskade sig i varandra, trots att de visste 

att detta inte gick för sig. En fattig torparson var inte den 

måg man kunde tänka sig i prästgården. 

Men kärleken var stark, detta insåg Esters föräldrar så 

småningom och fann på råd. Bexel hjälpte Johannes att 

åka över till Amerika för att studera. Kanske ville Bexel 

pröva ungdomarnas kärlek genom att skicka iväg Johan-

nes så långt bort att de inte kunde träffas under en lång 

tid.  

Kvar hemma i prästgården gick Ester med sin stora sak-

nad. För att i lugn och ro få tänka på sin Johannes brukade 

hon då vandra till denna källa, där hon på något sätt fann 

tröst.  

 

Kanske var det så att källan varit deras hemliga mötes-

plats. Det första året var svårast. Antagligen är det därför 

årtalet 1883 blev inristat tillsammans med hennes namn.  

Kärlekssagan fick ett lyckligt slut. År 1886 prästvigdes 

Johannes, som nu antagit efternamnet Lundh. Han arbeta-

de sedan som präst i Amerika under tre år och fick däref-

ter tillstånd att inträda som präst i Svenska kyrkan. Han 

kom hem till Sverige och sin Ester som troget väntat på 

honom under alla år och 1892 fick de äntligen gifta sig. 

De fick åtta barn under loppet av knappt tio år. 

 

 

LÄGE: Sweref, N=6324243, E=400946 

REFERENS: RAÄ Långaryd 191:1 Mogård. 

Birgitta Holmén, Bertil Holmén och Bo Westman 

"Sägner och annat oknytt i Hyltebygden." Hylte Hem-

bygdskrets. 
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