Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

Rapport - Källor i Småland och på Öland

Bilaga Jönköpings län

Bilaga 1 – Jönköpings län
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Aneby kommun
1. Bredestadsdalens källor
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Kommentar: Jönköpings län avser delar inom
Småland, dvs exkl Habo och Mullsjö
kommuner men inkl Hylte kommun

Brede
estads
sdalens källo
or

A neby ko
ommun

Sevärda k
källor.

Källan vid P55

Källan vid P7

Fakta:. Källaan vid P5 utgörs av en källlsjö med cirkaa 30 m diametter. Djupt och
h klart vatten. Vattnet avrinner i dike medd
cirka 10 l/s vvid besökstillfä
fället 2010-11--01.
Källan vid P7 utgörs också den av en källsjö
k
med diaametern cirkaa 10 m. Djupt och klart vattten. Vattnet av
vrinner till denn
n var 7 graderr vid besökstilllfället 2010-11-01.
närliggande bbäcken. Vattentemperaturen

Beskrivningg:. Källorna liggger i Bredesttadsdalen östeer om
Aneby samhäälle. Genom dalen
d
sträcker sig en isälvsaavlagring från sjöön Ralången i norr mot söd
der till Flisbyy. Avnorr och södeer om
lagringens nnorra och melllersta del (n
Bredestads kkyrka) utgörs av
a ett omfattaande åssystem
m med
en ställvis väälutvecklad huuvudås och ettt stort antal ttväråsar. Längs V
Vibäckabäckenn i Bredestadsdalens botten förekommer, speeciellt mot noorr, områden med
m organiskaa jordar. Ställvis förekommer även lera. Här
H tränger ggrundvattnet upp i bland annat tvvå stora källorr.

ngsfickor utm
med stora vägeen.
Dett finns parkerin

Källan vid F
FB3 försvannn när kommu
unen byggde uut en
brunn här förr sin vattenförrsörjning.
Brunnen FB3 är belägen cirka 1,7 kilometer, källan
an vid
7 cirka 1 kilom
meter
P5 cirka 1,2 kilometer ochh källan vid P7
nordnordvästt om Bredestaads kyrka.
Historia: Påå sluttningen ovanför
o
källorrna finns gravvlämningar som daterats till folkvandringsstiden 0-550 e.Kr.
n fruktbarhetsssymHär finns ockkså en mäktigg fallossten, en
bol. Denna hhar under järnnåldern varit föremål
f
för rittualer
och kulthanddlingar.
Börja ett bessök vid källorrna med att tittta på fallossttenen,
som står ganska nära vägeen en bit upp i sluttningen.

LÄGE: Källan vidd P5, Sweref 999 TM, N=640
09382, E=4900841
Källan vid P7, Sweref 999 TM, N=6409082, E=490841
Brunnen FB3, Sweref 999 TM, N=640
09817, E=4900735
FERENS: Göran
G
Engströöm, Bredestaads hembygdsförREF
enin
ng

Djupk
källorn
na

A neby ko
ommun

Mycket sttor och se
evärd källa
a.

Fakta:. Djuppkällorna besttår av flera sammanhängannde mycket stora
s
vattenspeglar med enn rikt flödandee utloppsbäckk.
Vattnet är övver en meter djupt
d
och und
der ytan bredeer ett spännan
nde undervatteenslandskap uut sig. Det väx
xer tjockt medd
näckmossa (F
Fontinalis anttipyretica) och
h matt/glanssliinke (Nitella opaca/flexilis)
o
) på botten. Ettt bestånd bäcckbräsma (Carrdamine amarra) gör att källlan bitvis ser ut som en nyyligen översväämmad blåbärrsskog. Någraa stora granar har fallit tvärrs
över källan bidrar till den
d
trolska stämningen. Området om
mfattas av bio
otopskydd occh är väl väärt ett besökk.

Beskrivningg:. Djupkällornna rinner upp
p inom ett om
mråde
med isälvsm
material. Källann är belägen i skogen vid G
Gränseryd cirka 3 kilometer öster om Lomm
maryd och ciirka 1
kilometer syddväst om Vireeda kyrka.
Åk in skogssbilvägen vid Gränseryd ått OSO och sstanna
cirka 200 meeter innan vänndplatsen. Här fanns ett kalhhygge
vid besöket 22011. Gå cirkaa 150 meter norrut
n
över en kulle
och in i skoggen. Här liggerr de fantastisk
ka Djupkällornna.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64116023, E=482
2424
REF
FERENS: SG
GU 06:014

Lilla L
Lönhult

A neby ko
ommun

Årets källla 2011.

kta: Källan rin
nner upp vid några stora block
b
och upppFak
tryccket medför att
a sand virvlaar upp i bottn
nen av källann.
Vatttnet är klart och
o kallt, cirkka 7 grader. Ovanför
O
källann
hörss hur vattnet porlar
p
fram meellan blocken.. Källan har ettt
krafftigt flöde, 5-10 l/s. Vattneet avrinner neer mot en förrdäm
mning som delvis är raseraad. Rikligt meed bäckbräsm
ma
väx
xer i vattnet needanför källann.

Beskrivningg: Källan ligger cirka 5 killometer sydosst om
Askeryd. Väägen till källaan är skyltad
d från Anebyyleden
som går fraam på skogsvvägen söder om källan. L
Leden
passerar förbbi gården L. Lönhult.
L
Med bil kör man in på
skogsvägen ssom går österrut vid Stora Lönhult och ssedan
norrut.

k
som liggger i södra delen
d
av dam
mVatttnet togs ur källan
men
n. Tyvärr har skogsdrivninngen delvis raaserat och laggt
igen
n källan. Vatteenföringen fråån källan har inte förandratts
sedaan början av 1900-talet.
1

Källan liggerr i tät granskoog med inslag
g av lövträd. Marken sluttar m
mot norr och uttgörs av block
kig morän.
Utnämnd av Källakademinn till årets källla 2011 med motiKällan med sitt
s kraftigt fllödande friskaa och
veringen: : K
klara vattenn förstärker naturupplevelsen i en vaacker
skogsmiljö. D
Den rikligt förekommande
fö
e bäckbräsmaan bidrar i hög grrad till en fin källmiljö.
k
Historia: I bbörjan av 19000-talet anladess här en damm
m med
tillhörande m
mindre kraftveerk. Med den
nna anläggninng, på
experimentniivå försörjdess ett par glödlaampor i ladugåården
och ett par gglödlampor i bostadshuset,
b
Lilla
L
Lönhult,, med
ström, morggon och kvääll. Enligt hörsagen
h
stänngdes
dammluckann på morgonenn, dammen fy
ylldes under ddagen,
dammluckann öppnades påå kvällen och generatorn leevererade ström föör uppladdningg av batterier..

9 TM, N=64003573, E=503
3260
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Asskeryds Hembbygdsförening
g, Bo Bergvalll,
RAÄ
Ä Askeryd 33
36

Fler besöksvärda källor

Aneby kommun

Birgitta källa (Öringe)
Offerkälla belägen cirka 7 kilometer NNO om Aneby.
Källan ligger inne i en vacker barrskog på ett litet berg
omgivet av moränmark. Vid källan finns en sten med
texten”BIRGITTA”. Källan är en så kallad ”falsk källa”
men är likväl ett spännande utflyktsmål, som bjuder på en
promenad på en vacker skogsstig från Öringe gård några
100 meter in i skogen.
Läge Sweref 99 TM, N=6417586 ,E=491447
Flykällan
Källa belägen cirka 1 kilometer sydväst om Vireda kyrka
och cirka 200 meter norr om landsvägen. Längst ner i en
sluttning trycker källvattnet ut i en liten damm. Kullarna
ovanför källan utgörs av isälvsmaterial.
Läge Sweref 99 TM, N=6418833 ,E=477317
Gröne källa
Gröne källa är belägen i den nordvästra delen av Aneby,
där de fyra socknarna Bredestad, Lommaryd, Bälaryd och
Marbäck möts. För länge sedan gick en urtida väg förbi
källan. Under krigsåren 1942-1943 med sina kalla vintrar,
frös vattenledningssystemet i samhället och då hämtade
många samhällsbor sitt vatten från Gröne källa.
Läge Sweref 99 TM, N=6411511 ,E=488606
Sunhultsbrunn
Hälsokälla belägen i västligaste delen av Sunhultsbrunn
söder om vägen mot Frinnaryd. Två vackert murade källbrunnar finns i en stor öppen byggnad. De är numera torra
och grundvattnet rinner i stället ut i slänten nedströms
byggnaden.
Läge Sweref 99 TM, N=6420840 ,E=494447

Referenser:
Johan Öhrfeldt, Öringe gård.
RAÄ Vireda 30:1.
RAÄ Marbäck 241.
Göran Engström, Bredestads hembygdsförening.
RAÄ Frinnaryd 24:1

Boda källa

E
Eksjö ko
ommun

Sevärd kä
älla med vattenho.
v

l
bergklacck i en moränsluttning ner mot vägen. D
Det har bildatss ett källkar på
Fakta: Källaan rinner upp nedanför en liten
cirka 1x1,5 m
meter. Temperraturen var 15
50308 cirka 5 grader. SGU besökte källaan 850816 ochh då var tempeeraturen 8 graader och flödeet litet mindree än 0,5 l/s. Det
D rinner ockkså fram myccket grundvattten i vägdikett nedanför källlan både upppströms och nnedströms vatttenhon.

Från
F
källan neer till vattenhoon leds vattneet i en ränna av trä.
Övre
Ö
delen av
v rännan är laagad med en plåtränna. Vid
V besökstillfället lååg en nerblåst liten gran öveer vattenhon.
Historia:
H
Man
n kan anta att vvattenhon förrr i tiden har annvänts
för
f att vattna hästar.
h

k norr om Hj
Hjältevad
Beskrivningg: Källan liggeer cirka 2,5 km
och 450 meter söder om
m vägkorsning
gen vid Bodaa. Själva
o väster om
m vägen.
källan liggerr cirka 15 meeter ovanför och
Vid vägen finnns en cirka 3 meter lång vattenho av trää.

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66390260, E=5
520605
REFERENS:
R
SGU SRG 19985081601

Bränn
nvinsk
källan

E
Eksjö ko
ommun

Sevärd kä
älla i vägk
kanten.

o bildar en utvidgning
u
av vägdiket. Upp
pströms källann
Fakta: Källaan utgörs av enn liten källsjö som är cirka 3x10 meter och
är vägdiket torrt men nedsströms porlar ganska myckeet vatten, 1-5 liter. Temperaturen var 1500308 cirka 6 grader. Rikliggt
k
och löv
v ligger på botttnen.
med alger (låånke) växer i källan

Beskrivningg: Källan liggger cirka 8 km
m norr om Ekksjö vid
vägen mot A
Askeryd och bara 50 meter söder om grän
änsen till
Aneby komm
mun. Vid källaan står en vack
ker skylt i trä
Historia: Deet berättas attt förr i tiden for bönderrna från
Askeryd till torget i Eksjjö för att sälja sina varor. När de
f
att de intte kunde styraa hästarskulle åka heem var de så fulla
na. Men hästtarna travade raskt iväg no
orrut, för de vvisste att
källan fannss här med kaallt och gott vatten. Förm
modligen
drack även kkuskarna lite vatten
v
innan de
d fortsatte moot Askeryd. Därför hheter källan Brrännvinskällan
n.

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66400756, E=4
499424
REFERENS:
R
Marianne Guustavsson, Sällleryd,
57591 Eksjö

Frös k
källa

E
Eksjö ko
ommun

Offerkälla
a.

Beskrivningg: Källan liggger cirka 700 m NV om M
Mellby
kyrka och ciirka 50 meterr NO om ladu
ugården till gåården
Mellby 4, i en hagmark.. Svagt VNV
V-sluttande m
morännge av al och bbjörk.
mark.. Vid kkällan finns enn liten träddun
Flöde är minndre än 0,5 l/s..

9 TM, N=63779760, E=505
5961
LÄGE: Sweref 99
FERENS: SG
GU, SRG19855081604, RAÄ
Ä Melby 18:1
REF

Skuru
ukällan
n

E
Eksjö ko
ommun

Mycket se
evärda källa.

m i södra änden
n av Skurugatta och
Fakta:. Källaan rinner fram
vattnet avrinnner som en litten bäck med ett antal höljoor.
.

Beskrivningg:. Skurugata ligger
l
en knap
pp mil ost-norrd-ost
om Eksjö. Skkurukällan rinnner upp i den
n sydöstra andden av
Skurugata. Källan nås antingen viaa leden ner från
k
geenom
Skuruhatt elller via den strapatsrika klättringen
gatan. Hela promenaden tar 1,5 timm
me och är my
mycket
m
från om
mgivkrävande. Kllimatet i gatann skiljer sig mycket
ningen och ssnö och is är inte
i
ovanligt långt
l
fram på sommaren.

Skurugaata

Skurugata ärr en kanjonbildning strax norr om Förrsjön.
Skuran har ttroligen bildatts genom att en
e isälv har eeroderats ner i enn zon av försvvagningar i berget. Vid skkurans
mynning utbbreder sig en större
s
isalvsav
vlagring, i forrm av
ryggar, terrassser, kullar occh dödisgropaar, som sträckeer sig
ner till Förssjöns strand. Skurugata med
m de ansluutande
isalvsavlagrinngarna har ettt högt geovettenskapligt inttresse
och är både nnaturreservat och
o Natura200
00-område.
Vattnet från källan rinnerr ner till Förssjön, som är S
Sälledan i
vadsåns källssjö. Sällevadsån mynnar sed
Emån i Hultssfreds kommuun. Försjön är belägen ca seex km
öster om Ekssjö tätort och syns
s
från
Skuruhatt (3337 möh). Haatten bjuder på en hänförrande
vacker utsikkt över Eksjö,, Försjön och
h milsvida skkogar.
Där finns ockkså en minnessten rest öveer Albert Engsström
som lekte i S
Skurugata som
m barn.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63994802, E=505
5371
REF
FERENS: SG
GU SRG19850081606

Torslu
und

E
Eksjö ko
ommun

Mycket se
evärd källa
a i skogen
n.

Fakta: Källaan utgörs av trre stycken källlsjöar. Den ööversta är cirk
ka 10x15 meteer, den mellerssta cirka 6x6 meter och denn
nedersta cirkka 3x4 meter. Djupet är 1-1,5 meter. Vaattnet är myck
ket klart och fint.
f
Nedramllade trädstamm
mar med merra
syns på bottnnen. Temperaaturen var 150
0308 cirka 7 ggrader. Vid besökstillfället
b
t rann det cirkka 7 l/s i bäck
ken nedström
ms
källområdet. Jordlagren i området
o
utgörrs av ganska fi
finkornigt isälv
vsmaterial.

Härifrån
H
går en
n liten stig inn i skogen morr nordost. Eftter 100
meter
m
kommerr man till dennna vackra skog
gskälla.

Beskrivningg: Källan liggger cirka 4 km
m sydväst om
m Eksjö,
300 meter sööder om Rv 40
4 mot Nässjö
ö och sydost oom golfbanan. Man kör in den lillla vägen mott Alversjö ochh till det
lilla torpet Toorslund.

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66388194, E=4
495110
REFERENS:
R
Ann-Karin W
Weichelt, Länssstyrelsen.

Glörje
e offerrkälla

Gisla
aveds ko
ommun

Källan i granskogen mycket sevärd.

Fak
kta: Källan ärr cirka 3 meteer i diameter och vattnet är
ä
klarrt. Från källlan rinner een liten bäck
k, där flödeet
upp
pskattas till cirrka 2 l/s.

Beskrivningg: Källan liggger cirka 4 km sydvästt om
Anderstorp ooch cirka 150 meter väster om
o Anderstorrpsån.
Cirka 600 m
meter söder om infarten till Scandinnavian
Raceway på vägen till Nennnesmo finns en oansenlig skylt
m man
som visar tilll höger (västeer) på en idylllisk väg. Om
promenerar denna komm
mer man till en träbro över
p vägen sööderut
Anderstorpsåån och fortssätter man på
kommer mann in i en vackker barrskog. Källan
K
ligger strax
intill skogsväägen.
Historia: K
Källan är seddan urminness tider känd som
offerkälla. D
Den ligger på en byalllmänning. K
Källan
undersöktes 1903 av folklivsforskaren
n F.J.E. Enesström
som hittade olika offerggåvor. Enligtt Eneström sskulle
d med det lattinska
namnet Glörrje kunna ha ett samband
gloria som beetyder ära.
I mitten av 11800-talet fannns här planerr på att anläggga en
kurort. Vid ddenna tid varr platsen en populär
p
mötessplats
för ortens unngdomar. Störssta dragningsk
kraften hade kkällan
under midsoommaraftonenn. Liksom genom en ttrolsk
dragning vallfärdade de unnga från skild
da håll för att få en
net och däärefter
dryck av det hälsobrinngande vattn
d
och lekaar i det gröna.. Alla
tillbringades natten med dans
som drack elller tog upp vaatten måste offfra en slant.

9 TM, N=63446176, E=414
4850
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Källor
K
i Sverigee. Källakadem
min.
RAÄ
Ä Anderstorp 12:1
Eneeström, F.J.E. 1980 Carlssonn S. (red.) An
nderstorp. Frånn
smååbruk till småiindustri. Förteeckning över fasta
f
forn
nminnen i And
derstorp.

Sissle
e källa
a

Gisla
aveds ko
ommun

Sevärd offferkälla.

kta: Källan utgörs
u
numeraa av en beto
ongbrunn medd
Fak
diam
metern 80 cm.
c
Temperaatur 8,9 grader 12/10/033.
Vatttnet avrinner ner
n mot vägenn.

Beskrivningg: Källan liggger cirka 250
0 meter västeer om
Bosebo kyrkka. Källan liggger i en sydsluttning med bloockig
morän och grranskog.
Historia: Ennligt en gamm
mal sägen fram
mvällde denna källa
där den krisstna "Jungfru Cecilia" dräp
ptes av hedniingar.
Vatten som hämtas härifrrån klockan tolv
t
på nattenn, har
m bot mot sjuukdomar. Man
n har också ooffrat
använts som
gåvor i källann för att få skyydd mot sjukd
dom och ofärdd.

9 TM, N=63552360, E=401
1436
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RAÄ, Bosebo 114:1

Villsta
ad häls
sobrunn

Gislav
veds ko
ommun

Sevärd ga
ammal hälsokälla.

0 meter södeer om
Beskrivningg: Källorna ligger cirka 50
gamla Nissasstigen vid Dam
mmbo, i en dalgång
d
utbilddad av
en liten bäckk med brunfärgat vatten. Hu
uvudkällan är stensatt och överrbyggd med ett
e brunnshus 3,5x3 m. Fråån en
brunnsring i betong lederr en ränna vatttnet ut från kkällan
ga järnutfällniingar.
ner mot bäckken. Litet flödde med kraftig
Temperatur cca 8 grader 12/10/03. Lite längre från vvägen
och öster om
m bäcken finnns ytterligaree en stensatt kkälla,
diameter cca 1
meter. Ytterlligare
källsprång syyns i
dalgången.

velbad. "För dem som kun
unna simma finns
f
tillgång i
svav
förb
biflytande Nissan hvilken ärr välgörande för
f bad".
"Bru
unnsvattnet so
om innehållerr jern och svaafvel är tjänliggt
att dricka för fö
öljande sjukdoomar nämligeen: Gickt ochh
matismer, Stu
umhet i leder,, Magsyra, Sllemsjukdomarr,
reum
Hem
morhoyder, Fistlar,
F
Benssår, Senekraamp, Bleksott,
Hviita, Flussen, Ros,
R Förkölnin
ing, Utslag, Magsjukdomar
M
r,
Höffthälta, Stenpaasjon."
1918 var ett reko
ordår för hälssobrunnen meed mer än 1000
ntalet undan för
f undan ochh
gästter. Därefter minskade ant
1933 lades verksaamheten ner.

Skylt finns vid
vägen och iinformativa skyltaar beskriver verkksamheten vid hhälsobrunnen.
Historia: Uttdrag ur inforrmationsskylt uppsatt av V
Västbo
härads fornm
minnesföreningg:
m till
På denna plaats låg från mitten
m
av 1800
0-talet och fram
1930-talet enn anläggning som kallades Villstads Bruunnsoch Badansttalt. Källan med
m sitt hälssobringande vvatten
omtalas redan
an 1734 av inggen mindre än Carl von Linnné.
År 1852 starrtades en kuraanstalt här. Brunnssalong bbyggdes i anslutnning till brunnnen. Förutom
m brunnsdrickkning
infördes äveen gyttjebad, saltbad, myrrbad, järnbadd och

9 TM, N=63442059, E=407
7292
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RA
AÄ, Villstad 113:1

Fler besöksvärda källor

Gislaveds kommun

Bråarps källa

St Sigfrids källa i Kållerstad

Källan ligger vid vägkanten och i anslutning till en liten
bäck cirka 3 km öster om Anderstorp och söder om
Bråarpasjön. Den har försetts med cementringar för att
lättare kunna leda vatten till djuren i hagen nedanför. När
bäcken är torr på sommaren flödar källan. Bäcken rinner
under vägen och norrut till Bråarpasjön. Källan är känd
för sitt hälsosamma vatten och ligger utefter en gammal
vägsträckning. Vacker ekskog i omgivningarna.

Källan/brunnen ligger cirka 50 meter öster om den gamla
kyrkogården i Kållerstad, en vacker ödekyrkogård med
gravvårdar av sten och smidda järnkors.

Läge Sweref, N=6347687 ,E=419854
Gubbakällan.
Källan ligger i granskog mellan skogsvägen och myren
vid gården Törestorp cirka 5 km söder om Anderstorp.
Källan har en diameter på cirka en meter och är cirka en
meter djup. Flöde < 0,5 l/s, fryser aldrig. Har används för
vattning av djur. Namnet har källan fått för att en gubbe
ramlade alltid i källan när han skulle vattna djuren.
Läge Sweref, N=6420840 ,E=494447

Stensatt brunn 1x0,7 m, djup 1,7 m. Endast lite vatten.
Djupt dike som går i kanten av åkern har antagligen dränerat ut källan. Minnessten: "Den helige Sigfrids källa.
Här döptes bygdens första kristna."
Läge Sweref, N=6328818 ,E=415135
St Sigfrids källa i Ås
Källan ligger cirka 2,4 km norr om Ås kyrka bakom ladugårdar nedanför moränslänt mot sydost. Källan är stensatt
cirka 0,6x1 m och cirka 30 cm djup. Temperatur 7 grader
11/12/06. Vattnet avrinner ner till en grävd bassäng cirka
6x7 m.
Enligt sägnen har St Sigfrid döpt hedningar här.
Läge Sweref, N=6331883 ,E=420070

Källeberget
Liten källa på en avsats av NO-sluttningen av Källeberget. Källan utgörs av en trekantig klyfta i berg med distinkta sprickor i vardera riktningen. Den är ca 50-60 cm
djup i nedre hörnet, kanske 100 cm i övre hörnet (se foto).
Sommaren 2013 var det endast 15 cm vatten men året
innan flödade den t.o.m. över enl. uppgift. Källan är markerad med skylt.
Läge Sweref, N=6347903, E=409410
Lids källa
Källan ligger nära vägen i en svag sluttning ner mot Flahultasjön cirka 5 km söder om Anderstorp. Den har försetts med cementringar. Vacker bok- och ekskog i omgivningarna. Moränmark. Flöde < 0,5 l/s, temp 7,5 grader
11/12/06
Läge Sweref, N=6343138, E=418285

Referenser:
RAÄ Kållerstad 4:1
RAÄ Ås 199:1.
RAÄ Anderstorp 42:1
Albin Enlund, Naturskyddsföreningen, Gislaved
Tage Eriksson/Harry Andersson

Israels
s floe

Gn
nosjö ko
ommun

Sevärd kä
älla.

Israels floe

ppströms Israeels floe
Up

Fakta:. Källan är cirka 2,5 x 3 meter. Djupet
D
är 0,5 meter och bo
ottnen består av
a sand. Tempperaturen var +5 grader denn
ns vid källan, m
men vattnet sö
öker sig trolig
gen ut mot väggdiket.
16 april 20144. Inget synliggt avflöde finn

Beskrivningg:. Källan är belägen
b
cirka 20
2 meter södeer om
vägen mellann Götarp och Åsenhöga occh cirka 800 m
meter
västnordväst om Åsenhögaa kyrka.
Ett hundratall meter sydosst om och upp
pströms källann rinner ett litet kkällflöde upp och rinner neer mot Israelss floe.
Vattentempeeratur cirka 5 grader
g
(140416).

Historia: Käällan är omskkriven i en sk
krift år 1720. Den
användes förrr för att vattnaa hästar.

LÄGE:, Sweref 99
9 TM, N=63363648, E=42
26990.
REF
FERENS: Niils-Göran Höggberg, 0370-96029
Sig
gge Magnussoon, 0707 6061183

Källa vid he
embyg
gdsgårrden

G
Gnosjö kommun
k
n

Sevärd kä
älla.

ä
Fakta:. Källaan är cirka 0,55 x 0,8 meter. Djupet är 0,55 meter. Ett bllock är synligtt vid kanten aav källan. Ingeen avrinning är
synlig från källan men surdrag finns ned
dströms. Tempperaturen var +5 grader den
n 16 april 201 4.

b
i Åsen
nhögas hembyygdsBeskrivningg:. Källan är belägen
park strax sööder om vägeen mot gården
n Berget och cirka
400 meter vväster om kyrkkan. Källan är
ä lätt att hittaa. En
skylt sitter viid källan.

Historia: Käällan användees förr som vaattentäkt för kkyrktorpet som nuumera är hem
mbygdsgård.

LÄGE:, Sweref 99
9 TM, N=63363147, E=42
27348.
REF
FERENS: Niils-Göran Höggberg, 0370-96029.
Sig
gge Magnussoon, 0707 6061183

Lids k
kass

Gn
nosjö ko
ommun

Sevärd kä
älla.

Fakta:. Källaan är stensatt med hällar occh uppgrusad i bottnen. Källlan är 2 meteer lång, 1,5 meeter bred i övrre ändan och 1
meter i nedree ändan. Djuppet är 0,3-0,4 meter.
m
En liten
en rännil med vatten rinner in i källan upppifrån slänten
n, men utflödeet
från källan ärr mycket störrre. Temperatu
uren var +7 graader den 16 ap
pril 2014.

Beskrivningg:. Källan är belägen
b
cirka två kilometerr sydost om Gnossjö station vidd gården Lid. Den ligger i sluttningen ner m
mot två anlaggda dammar. Källan är läätt att
hitta.

Historia: Vaattnet användes förr till Liids skola sam
mt en
tvättstuga.

LÄGE:, Sweref 99
9 TM, N=63356025, E=42
25161.
REF
FERENS: Niils-Göran Höggberg, 0370-96029
Sig
gge Magnussoon, 0707 6061183

Fler besöksvärda källor

Offerkälla vid Hällsjö
Källan är ett hål i berget, 40x60 cm och djupet 40 cm, och
ligger på en berghäll på en brant sluttning ner mot Hällsjön, cirka 400 meter SO om gården Hällsjöberget och
cirka 100 meter från sjön. Efter regn fylls vatten på, som
sedan sjunker undan. Det står alltid vatten i källan. Vattentemperatur cirka 7 grader, 140416.
Läge Sweref 99 TM, N=6367633 ,E=426190
Offerkälla vid Källåsen, Jättakällan
Källan ligger högt vid kanten av en brant bergsluttning åt
SV. Källan är en jättegryta som är ursvarvad i en åt väster
sluttande häll. I den vattenfyllda källan har mynt påträffats.
Läge Sweref 99 TM, N=6349599 ,E=424625

Referenser:
RAÄ Kulltorp 11:1
Sigvard Magnusson
Nils-Göran Högberg

Gnosjö kommun

Alebo
o brunnskällla

H
Hylte ko
ommun

Sevärd hä
älsokälla.

ongrör är nedssatta i marken
n med en överb
byggnad av ko
konststen. Brun
nn och källa är
ä
Fakta: Hälsoobrunn och offferkälla. Beto
inbyggda i enn åttakantig byggnad.
b
Cirkaa 30 mynt harr plockats upp
p ur källan. Deet äldsta mynttet är danskt från
f
1649. Övvriga mynt är från 1700- -ttalet. Hälsokäällan är omnäm
mnd på 1700--talet. Offerkäällan omtalas 1797. Mynteen förvaras nuunnsringarna. D
Det är mycket järnhaltigt
j
ochh
mera på Bonnadmuseet i Unnnaryd. Vatteen rinner ständdigt ur ett litett rör från brun
röda utfällninngar syns på golv
g
o väggar. Temperatur 88,2 grader; 0,1
1 l/s (2013-05-25).

Beskrivningg: Källan liggger väster om sjön Unnen och i
södra utkanten av samhhället Södra Unnaryd fraamför
mark som sluttaar ner mor sjönn.
Alebo pensioonat. Moränm
Historia: Deet läkande käällvattnet. I sllutet av 18000-talet
tömdes den sskopa källvattten som skullle bli inledninng till
de medicinskka baden på Alebo
A
hälsobru
unn och badannstalt.
Enligt folktraaditionen tog det hela sin början
b
när Maagnus
Forsander uppptäckte att källvattnet
k
i Alebo
A
inte varr som
vanligt vattenn. Det hade lääkande egensk
kaper.
Källan känd sedan 1600-taalet
Men långt innnan Alebo blev
b
badanstallt nyttjades kkällan.
Det finns bellägg för att deen var känd occh använd reddan på
1600-talet. E
Ett danskt myynt från denn
na tid har hitttats i
källan. Fleraa andra myntt som hittats i källan är oockså
mycket gamlla. De finns nuu att beskåda på
p Bonadsmuuséet i
Unnaryd. Attt man hittat mynt
m
i källan visar att denn varit
en offerkällaa. Det innebäär att den harr förknippats med
någon dyrkadd gudomligheet. De källor som
s
valdes utt hade
oftast någon speciell egenskap. Kanske uppfattades A
Alebo
källa som bäärare av särskkilda läkande krafter och uuppehållsplats förr övernaturligaa väsen.

Bad
dhuset
Från
n början låg det ett färgerri där badhuset ligger idagg.
Färg
geribyggnaden
n var förståelligt nog inte ändamålsenligg
som
m badhus. Därrför revs denn. Ett badhus byggdes 18899
och
h Brunnshotelllet byggdes 11897. I badhu
uset fanns fyrra
rum
m med badkar,, två duschrum
m och ångbad
d. Det fanns ettt
ann
nat rum för maassage samt ettt litet rum förr uppvärmningg
av vattnet.
v
Vad
d innehåller eg
gentligen vattnnet?
Alebos källvatten
n innehåller ennligt en analyss 19 mg kolsyyrad järnoxid per liter.
l
Detta är en extremt hö
ög järnhalt. Ettt
j
är oomöjligt att ha
h som drickssvattten med den järnhalten
vattten som leds genom ledniingar. Den hö
öga järnhaltenn
förk
klarar att vattnet smakar jäärn och att det blir rostfärrgad
de utfällningaar där vattnett rinner. Vattnet förtjänaar
alltsså sin benämn
ning ”järnvatteen från Alebo””.

LÄGE: Sweeref 99 TM, N=6312279,
N
E=
=410161
REFERENS
S: RAÄ Södraa Unnaryd 67:1.
Broschyr om
m Alebo pensioonat.
http://www.aalebo.se/ebbe__skammelson//alebo.pdf

Esters
s källa
a

H
Hylte ko
ommun

Sevärd kä
älla.

Fak
kta:.Källan ärr cirka 1x1,55 meter stor och har klarrt
vattten med tempeeraturen 7,4 ggrader (2013-0
05-25). Vattneet
i käällan avrinner diffust åt syddväst mot san
nkmark. Källann
ligg
ger i släntfoten
n av en storbloockig moränslluttning. Grannskog omger källaan.

döst om Långgaryds
Beskrivningg: Källan liggeer 1,2 km nord
kyrka. Cirkaa 3 meter syddöst om källan ligger ett stort
block med innhuggen inskriiption, ESTER
RS KÄLLA 1 883.

nske var det så
s att källan varit deras hemliga mötessKan
platts. Det första året var svåraast. Antagligen
n är det därföör
årtaalet 1883 blev inristat tillsam
mmans med hennes namn.

Historia: Uttdrag ur Sägnner och okny
ytt i Hyltebyg
ygden.
Utgiven av H
Hylte Hembyggdskrets

Kärrlekssagan fick ett lyckligtt slut. År 188
86 prästvigdees
Johannes, som nu
n antagit efteernamnet Lun
ndh. Han arbeep
i Amerikka under tre år och fick därrtadee sedan som präst
efteer tillstånd att inträda som ppräst i Svensk
ka kyrkan. Hann
kom
m hem till Sverige och sin Ester som troget väntat på
hon
nom under alla år och 18922 fick de äntlligen gifta sigg.
De fick åtta barn under loppet av knappt tio år.

I kanten av een mosse en biit från torpet Lugnet,
L
som ttillhör
Långaryds pprästgård, ligger Esters källa.
k
Att denn fått
namnet ”Esteers källa” beroor på en kärleekssaga som uutspelade sig i Lånngaryd på 18880-talet.
I Långaryds prästgård fannns på den tiiden den välkkända
prästfamiljenn Josef Bexelll, och hans hu
ustru Maria C
Catharina Hansdottter och deras fem barn, fyrra söner samtt enda
dottern Esterr, född 1859.
I slutet av 11870-talet kom
m en ny drän
ng till prästgåården.
Torparsonen Johannes Anndersson från Anneberg i B
BredaJ
var en
e präktig ynggling,
ryds socken, född 1856. Johannes
uppfostrad i ett varmt krristet hem, deessutom ståtliig till
växt och utseeende. Så bar det sig inte bäättre än att dee båda
ungdomarna förälskade siig i varandra, trots att de vvisste
parson var intte den
att detta inte gick för sig. En fattig torp
måg man kunnde tänka sig i prästgården.
Men kärlekeen var stark, detta insåg Esters
E
föräldrrar så
småningom och fann på råd. Bexel hjjälpte Johannees att
K
ville B
Bexel
åka över till Amerika för att studera. Kanske
pröva ungdoomarnas kärlekk genom att skicka
s
iväg Joohannes så långt bort att de innte kunde träffas under enn lång
tid.
Kvar hemmaa i prästgården gick Ester med sin storaa saknad. För att i lugn och ro få
f tänka på sin
n Johannes bruukade
hon då vandrra till denna källa,
k
där hon på något sättt fann
tröst.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63224243, E=400
0946
REF
FERENS: RA
AÄ Långaryd 191:1 Mogårrd.
Birg
gitta Holmén, Bertil Holméén och Bo Westman
"Sägner och annaat oknytt i Hylltebygden." Hylte
H
Hembyg
gdskrets.

Karl X
XI:s kä
älla

H
Hylte ko
ommun

Historisk gränskälla

kta: Källan ärr cirka 0,8x1,55 meter och haar klart vattenn
Fak
med
d temperatur 7,9
7 grader (20013-05-25). Man
M kan se hurr
vatttnet strömmarr upp ur källllan. Vattnet avrinner mott
nord
dnordväst.

Beskrivningg: Källan liggeer cirka 3 km norr om Rydööbruk
och cirka 2000 m utanförr landskapet Småland,
S
menn har
utgjort gränsmärke mellann Sverige o Daanmark.
Ligger i en bblockig morännsluttning. Hy
ygge efter barrrskog
med rotvälta som delvis skkadat källan. Källan ligger cirka
s
står vid leden
45 m öster oom Hallandsleeden och en skylt
("Kungakällaan"). Det finnss också en infformationstavlla.
Historia: Ennligt traditioneen har Karl XI
X en gång drruckit
ur denna käälla. Källan läär ha fungeraat som gränsm
märke
mark och Sverrige och nämn
ns i gränslistorr från
mellan Danm
1554, 1555 ooch 1603. Denn gick då undeer namnet Maarthae
Kielde och har av Karléén identifieraats med Karl XI:s
fu
som oofferkälla. Har ävven enligt flerra uppgifter fungerat
källa vid sjukkdom. År 19887 kunde minsst tre mynt skyymtas
i källan. Mann drack också av vattnet och
h tvättade sig i det,
eftersom vatttnet ansågs ha
h en läkande kraft mot sjuukdomar.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63117327, E=386
6140
REF
FERENS: RA
AÄ Torup 22::1 Rydö, Bertiil Holmén

Ögonkällan
n

H
Hylte ko
ommun

Märklig kä
älla i djup
p bergskre
eva.

Fak
kta: Offerkällaa i sprickbildnning i berg. Cirka
C
1,5 meteer
i diameter och ciirka 2 meter ddjup. Begränssas i väster avv
en nästan lodrät berghäll. I öövrigt omgiven av sönderrspräängda stora sttenblock. Vatttnet i botten av källan synns
intee på grund av riklig
r
växtlighhet.

Besskrivning: Käällan är belägeen ca 1 km ÖS
SÖ om Långaarydss kyrka. Vid besöket
b
i maj 2013 var den gamla skogenn
nerh
huggen och miljön
m
vid käällan inte allss lika fin som
m
tidig
gare. En skyllt finns vid väägen. Flera stormar har biidrag
git till att det var skräpigt rrunt källan, men
m Långarydds
hem
mbygdsförenin
ng kommer at
att rensa upp och märka ut
u
väg
gen till källan.

Historia: Uttdrag ur Sägnner och okny
ytt i Hyltebyg
ygden.
Utgiven av H
Hylte Hembyggdskrets
På utägorna i Långaryds skattegård, i en rämnad m
mindre
bergsskreva, finns en källaa som kallas ögonkällan.
ö
F
För att
nå vattnet mååste man sänkka ner ett litett horn eller enn liten
flaska fäst i ett snöre, för källan är djup
pt ner i bergeet och
c
breed.
källöppningeen bara några centimeter

mDett syns tydliga spår efter deen åverkan dräängarna åsam
kad
de bergsklyftaan. Före dennna händelse gick
g
det enliggt
upp
pgift åt ett fem
m meter långgt snöre för att
a man skulle
kun
nna nå vattnet med sitt kärl.

Anledningenn till namnet är den att vaattnet anses hha en
välgörande iinverkan vid ögonsjuk-dom
mar. Vattnet sskulle
hämtas upp en söndags- eller torsdagsmorgon föree solMan fick natturligtvis inte glömma att likviuppgången. M
dera bergets härskare medd minst en kopparslant.
Man tror äveen att en dannsk krigshär, en
e gång i ofreedens
dagar, har haaft sitt läger häär och då lagt ner mycket peengar
i denna källaa.
I slutet av 18800-talet kom
m två drängar från orten påå idén
att spränga ssönder klippann för att kom
mma i besittninng av
de många peengarna som man trodde fanns
f
där. Spprängningsarbetet pågick ungefä
fär en halv dag
g och man kom
m ner
till vattnets yyta.
Då fick de ge upp då de blev bortjaagade av en ootalig
k behålla sina skatmängd fladddermöss. Berggets herre fick
ter.

9 TM, N=63222895, E=401
1020
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RA
AÄ Långaryd 18:1 Ögonkäällan.
Birg
gitta Holmén, Bertil Holméén och Bo Westman.
"Sägner och annaat oknytt i Hylltebygden." Hylte
H
Hembyg
gdskrets

Fler besöksvärda källor

Källa vid Bäckhult
Källan ligger cirka 5,5 km söder om Hyltebruk. Källan
utgörs av en öppen vattenspegel med lock över. Enligt
uppgift sinar den aldrig. Muntlig tradition förmäler att
folk stannade här för att vattna hästar/oxar och för att låta
människor dricka på sin väg till och från Halmstad.
Läge Sweref 99 TM, N=6312440 ,E=391464
Pengakällan
Källan ligger cirka 4 km SSV om kyrkan i Hyltebruk i
kanten av en myr. Källan har klart aldrig sinande vatten,
men är helt igenväxt.
Läge Sweref 99 TM, N=6315576, E=390916
St Sigfrids källa
Källan är belägen ca 2,5 km SSV om Femsjö kyrka
Offerkälla, tresidig, 0.65 m sida (Ö, SSV och NV) och
0.45 m djup. 2 m N om källan är en upplysningskylt.\KULTURMINNE\ Sankt Sigfrids källa.\ Källa i
form av en liksidig triangel. Den är uthuggen direkt i
stenhällen. Triangelformen symboliserar treenigheten:
Fadern, Sonen och Anden. Enligt en tradition skall källan
ha bildats då Karl XII lagd sin hatt över klippan. Andra
traditioner förmäler att den öppnats av St Sigfrid, som på
1000-talet skulle ha predikat och döpt här. Långt in på
1700-talet har man offrat i källan för att få bot för sjukdomar . . Hallands länsmuseer/RAÄ
Läge Sweref 99 TM, N=6304529 ,E=399467

Referenser:
RAÄ Färgeryd 17:1
RAÄ Femsjö 4:1
Bo Westman, Hylte Hembygdsförening
Bertil Holmén, Hylte Hembygdsförening
Birgitta Holmén, Hylte Hembygdsförening

Hylte kommun

Britas
s källa

Jönköp
pings ko
ommun

Sevärd kä
älla.

Fak
kta: Källan lig
gger cirka 2,55 km väster om
m Sandserydss
kyrk
ka och cirka 2 km sydvässt om Jönköpiings flygplatss
och
h 30 m söderr om den gaamla järnvägsbanken som
m
strääcker sig över Dumme mossse. Här går numera
n
vand-ring
gsleden "Dum
mme mosseledden" och det finns
f
en skyltt
vid leden som visar
v
vägen ttill källan. Förr
F
gick denn
mla vägen "Nisssastigen" frånn väster in mo
ot Sandseryd.
gam
Flöd
de <0,5 l/s. Teemp. 8,4 gradeer. (8/5/85). SvallsandS
gruss.

Beskrivningg: Offerkälla, 1.5
1 m i diametter och 0.7 m djup.
I Ö leder fråån källan ett avvloppsdike, 4 m l, 0.3 m bbr och
0.5 m dj. P
På källans NV
V kant växer en gran (nuumera
stubbe). Staaketinhägnad. Östra foten
n av morännhöjd.
Skogsmark (bbarrskog).
Historia: R
Rallare fann 1930
1
vid järn
nvägens bygggande
mynt, blybitaar, metallknapppar etc., totaalt ca 200 förremål.
En del av myynten insändess till Myntkab
binettet.
Ett mindre liiktåg på väg tiill Sandserydss kyrka skulle stilla
dan offrade dee vägsin törst, varrvid källan sprrang upp. Sed
farande i källlan. De äldree offrade ärtor eller pengarr mot
bl.a. tandvärkk.

9 TM, N=63999957, E=443
3075
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: En
nligt RAÄ: Ra
Rannsakningar 1689. -Med
dd. från N. Sm
målands fornm
m.för. XV. s. 53.
5 -2030/1944. ATA. –
B. Kugelberg
K
192
29. ATA ? Sanndseryds Inv. -- Hjalmar
Bju
urulf1944 ATA
A Sandseryds Sn. -- Hj. Bju
urulf i skrivelsse till K-A Gu
ustavsson, dnr Bjurulf / Lön
nnberg:
San
ndseryd nr 11,s. 19, 1944. --- Nordiska mu
useets folkmin
nnessamlingar: S. Britas källla.

Lönså
ås källla

Jönköp
pings ko
ommun

Märklig hä
älsokälla och offerk
källa.

Fak
kta: Källan utgörs
u
av en kkälldamm cirk
ka 2x3 meterr
och
h närmare 1 m djup med klaart vatten. Tem
mperatur cirkaa
7 grrader. Flöde österut
ö
nerför slänten < 0,5 l/s, 24/11/11..
Källan och områd
det runt omkriing rensas av markägaren.

Beskrivningg: Källan ligger cirka 8 km
m nordnordvässt om
Bottnaryd ciirka 50 m nedanför ladug
gården till gåården
Lönsåsen i enn hagmark meed betande fårr. Gården liggger på
en mäktig m
moränrygg i noord-sydlig rikttning. Alt. stavvning
Lönnsåsen, ssyftar på de många
m
lönnar som växer på ååsen.
Historia: Frrun på gårdenn hade en son
n, som dog viid två
års ålder. Enn dag i mars 1815
1
när hon skulle gå till ladugården hördee hon en röst från
f
en stor assk som sade attt hon
inte skulle söörja sin son mer
m ty han sku
ulle få bota m
många
människor. R
Rösten gav anvisning
a
om en plats neddanför
ladugården ddär man skullee söka en källla. Man grävdde där
och ur en spricka i bergett kom vatten fram.
f
Många människor blevoo sen botad genom att dricka ur kkällan.
Krymplingarr kommo på kryckor och kunde sen sslänga
dem. Sådanaa kryckor finnns än (1985) på Lönsås. S enare
började man sälja vatten men
m då kundee det hända attt kälDå fyllde förrsäljaren på med
m vanligt vvatten
lan sinade. D
som intet hjäälpte. Så kom källan i vanry
ykte och vattneet har
nu ingen krafft (?).
"Folk kom i stora mänggder och blev helbrägdgj orda"
M:s folkminnnessamlingar efter Bergsstrand
(uppt i NM
1932).
"Pengar offrrades, kryckorr hängdes kvaar i träden avv folk
som blivit brra" (Bergstrand 1932).

9 TM, N=6411117, E=4268
816
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Bo
ondehustrun G
Gustafsdotters uppenbarelsee
i Martü månad, år 1815, 2:a upppl, Stockholm
m, 1819
vin, J, 1857, Beskrifning
B
öffwer Mo, s 18
Allv
Sveenska Dagblad
det, 1905-02-007 (ATA)
Ljun
ngström, C. G.,
G 1861, Redvvägs härad, Faalköping, s 12
Berrgstrand, C. M.,
M 1932, Trolld
ldom och klok
kskap, s 131

Sands
seryds
skällorrna

Jönköp
pings ko
ommun

Naturkällo
or.

nkornigt isälvssFakta:. Ett fflertal källor trränger fram i släntfoten i een 10-15 meteer djup väst-östlig dalgång utbildad i fin
material. Fleera har försettts med betong
grör med diam
metern 40 cm
m ur vilka vatttnet flödar uppp. Vattnet saamlas upp i enn
bäck, Sandseerydsbäcken, som
s
avrinner åt
å sydost. Sam
mlat utflöde mer
m än 10 l/s. Temperatur
T
cirrka 7,5 graderr.
Beskrivningg:. Källområddet ligger ett par hundra m
meter
öster om Sanndseryds kyrkka. Området ärr mycket sankkt och
svårframkom
mligt. Sumpskoog.
Historia: Om
mrådet ingick som en del av
v Jönköpings ttidiga
vattenförsörjning. I novem
mber 1865 tog
gs det första vaattenverket i bruuk, Åsenverkeet. Jönköping blev därmedd den
tredje stadenn efter Stockhoolm och Karlsskrona som ficck sin
vattenförsörjning ordnad. Det var vatteen från Junebääcken
som samladees upp i en koonstgjord damm. Härifrån leeddes
vattnet till ööppna sandfiltter och sedan
n till en reserrvoar.
Gjutna järnröör ledde drickksvattnet med
d självtryck vvidare
ner till stadeen. Anläggninngarna, kallad
de Vattenlednningsparken, är i dag vackert renoverade och
o är ett poppulärt
utflyktsmål.
Staden växtee och det behöövdes mer vaatten. Man utöökade
med vatten ffrån Höka- och
o Ulftorpsbääckarna längrre söderut. 1878 anlades ett paar dammar occh vattnet ledddes i
ledningar tilll Åsenverket.
I slutet av 18880-talet behöövdes ännu meer vatten och sstadsfullmäktige beslutade attt utöka med även Sandseerydsbäckens flödde. Lidtorpsdaammen byggdees och stod kllar på
hösten 1891.. Härifrån ledddes vattnet i ledning och sammankoppladees med den befintliga
b
ledn
ningen från H
Hökaoch Ulfstorppsbäckarna. Sandserydsbäc
S
ckens källomrråden
exproprieraddes.
Råvattnet rääckte ändå innte till varför man genom
mförde
borrningar effter grundvattten under ledn
ning av ingennjören

J.G. Rickert, sed
dermera profe
fessor. Man borrade
b
till ettt
p av 60-70 meeter utan godtaagbara resultaat.
djup
I bö
örjan av 1920-talet börjadee man ta vatteen från Vätternn
och
h vattenverk byggdes
b
i fleera omgångar och på olikka
ställlen. Det nuvaarande vattenvverket vid Häggeberg togs i
drifft 1957 och året
å därpå toggs Åsenverkeet och anlägggning
garna där ur drift.
d

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64000239, E=445
5724
REF
FERENS: Vattenlednings
V
sparken - Ett
E restaureraat
min
nnesmärke. Melker
M
Fredbraant. Gudmunds Gillet Årssbok
k 1985. Jönkö
öpings historiia, del 4. Jön
nköping 19211.
Jönk
köpings stads historia, del 33. Jönköping 1971.

Skärs
stad Sllottsbe
erget

Jönköp
pings ko
ommun

Gammal o
och ny källa.

Beskrivningg:. Källan liggger inom Kun
ngsbergets natturreservat cirka 700 m nordvväst om Skärrstad samhällee och
g
Grönliiden. Den av RAÄ
cirka 300 m sydväst om gården
m ett diffuust utangivna källan ligger i enn bäckravin med
m gör marken
n mycket sum
mpig.
flöde av gruundvatten som
Själva källsjöön har klart vatten
v
men haar fullt med lööv på
bottnen. Ingget avflöde syns. Temp
peratur 3 grrader.
Ädellövskogg. Moränmark..

ndes troligen uunder 1700-tallet för att mala
Kvaarnarna använ
span
nnmål. Uppe på höjden av Slottsberget har
h hittats spåår
av människan
m
fråån äldre järnål
åldern (500 f Kr
K - 500 e Krr)
Inom
m naturreservatet har hittillls hittats 14 fo
ornlämningar.

Enligt RAÄ
Ä: Vattenhål/kkallkälla, oreg
gelbunden, 5xx4 m
(NV-SO), vaattenfylld. V om
o kallkällan
n är en stenblaandad
jordhög ca 4 m i diameter och ca 1 m h. Enligt stoorskifteskartan 17996 fanns en grrind Ö om kalllkällan.
Ny källa: Ciirka 15 meter öster om källlsjön, ute på bbetesmarken, har ett relativt nytt
n
källutsprång eroderat fram
m. Flöde < 0,,5 l/s.
som ett hål i marken, diaameter 40 cm
Temperatur 5 grader. 177/11/11. Den nya källan lligger
strax utanförr naturreservattet.
Historia: Skkärstadsdalen har
h under lång tid varit ett jordbrukslandskaap. Även Slotttsberget har länge
l
använtss som
både åkermaark och betesm
mark. Man kan se spår avv små
åkrar inne i skogen och på
p flera ställeen finns lämnningar
efter små kvaarnar längs bääcken.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64116597, E=461
1492
REF
FERENS: Infformationsskyyltar inom natturreservatet.

Södra
a Åsas
sjön

Jönköp
pings ko
ommun

Kraftigt flödande naturkälla.

Beskrivningg:. Källan liggger cirka 400 m sydöst om Åsasjön/Sörsjön (badplatsen) och 1,3 km NNO
N
om järnnvägsTaberg. Strax söder om en skogsstig finnns en
stationen i T
"källsjö" ca 3x3 meter med
m brunfärgaat vatten. Nuumera
0 meter mot sy
sydost
syns inga källlsprång i källlsjön. Cirka 10
finns dock eett kraftigt källlflöde med klart
k
vatten fråån en
punktkälla unnder rötterna på ett träd. Fllöde 3-10 l/s. Temperatur 5,5 grader. 09/11/111. Vattnet avrinner mot syddost i
liten bäck meed sandig bottten. Isälvsmaterial. Barrskoog.
Källan kan m
möjligen tidigaare ha kommiit fram via källlsjön
men har nu ssökt sig ny vägg.
Källan liggeer inom frilufftsområde närra bebyggelsee och
bör göras meer tillgänglig från
f
stigen och
h skyltas.
9 TM, N=63994525, E=445
5986
LÄGE: Sweref 99

Fler besöksvärda källor

Jönköpings kommun

Källa vid Eskilstorp

Örserumsbrunn

Vid Eskilstorp finns ett unikt bestånd av ormgranar. På
väg in till naturreservatet passerar man en torpruin. Söder
om vägen och i skogskanten ligger en källa med klart
vatten. Den är cirka 3x4 meter och delvis stensatt i kanterna. I källan finns rikligt med växtlighet.

I mitten av 1800-talet genomfördes en sänkning av sjön
Ören. Då torrlades bl a det område som idag kallas
"Brunnsparken" Kort därefter upptäckte man två källor
med hälsobringande vatten. Det var en karlsbaderkälla
och en järnhaltig källa. Snart kom bygdens folk och drack
av vattnen. Den gård i Örserum, Mellangården, där källorna fanns, lät då uppföra ett badhus samt salong över
källorna.

Läge Sweref 99 TM, N=6399295 ,E=465851
Källa vid Mulserydssjön
Källorna ligger cirka 2 km väster om Ryds samhälle i den
nordligaste viken av Mulserydssjön. Det finns tre tydliga
utflöden. Vid ett av dem har satts en brunn, som används
för vattenförsörjningen av närbelägna fritidshus. Det
samlade utflödet uppgår till 1-3 l/s och temperaturen 5,5
grader (24/11/11). Källorna rinner ut vid foten av en brant
slänt av isälvsmaterial bara någon meter från sjön.

1906 Övertog A.T. Wirén "Mellangården" med dess bad
och källor. Han uppförde ett hotell och ställde iordning
restaurangbyggnaden. Hotell Örensbaden var i sin vagga.
Järnkällan är nu än en gång iordningställd i det gamla
brunnshuset då intresset av en svunnen tid växer. Välkommen att provsmaka vattnet och känna historiens vingslag.
Läge Sweref 99 TM, N=6429460 ,E=474893 (cirka)

Läge Sweref 99 TM, N=6398275 ,E=430244
Källa vid Mjälaryds backer
Källan ligger cirka 400 m söder om bebyggelsen vid Mjälaryd i Tenhult och cirka 700 väster om badplatsen vid
Tenhultssjön. Källan är en källsjö cirka 4x4 meter med ett
litet utflöde mot norr. Flöde < 0,5 l/s. Temperatur 3 grader. 12/11/11. Delvis igenväxt. Ligger högt i terrängen i
skogsbevuxen moränmark nedanför några kullar
Läge Sweref 99 TM, N=6395191, E=459467

Referenser:
SGU SRG 1985080506
http://www.hotell-orensbaden.se/
Anders Rogne, Huskvarna

Emåns källa
a

Nä
ässjö ko
ommun

Sevärd na
aturkälla.

kta: Källan är
ä stensatt cirrka 1,5x3 meeter och överrFak
byg
ggd med ett litet brunnshu
hus. Från källlan rinner deet
stän
ndigt vatten occh vid besökst
stillfället 2010
0-11-15 mer änn
5 l/ss. Vattentemp
peraturen var 77,5 grader. Vattnet avrinneer
ner mot en myr som tidigare vaar en sjö innan
n vattnet sänkktes.

Beskrivningg: Emåns källla är belägen cirka 3 kilom
meter
nordost om N
Nässjö, Norraa Solberga soccken, Nässjö kommun. På Lanntmäteriets kaartor står det Emåns källa,, men
källan kallass också för Em
mme eller Öm
mme källa. D
Den är
belägen i mooränmark som
m sluttar svag
gt åt väster. K
Källan
används som
m vattentäkt föör de två gård
darna (tidigarre tre)
Långarum.
Cirka 50 metter söder om Emåns källa finns
f
ytterligaare en
källa ute på en betesmarkk med nästan lika stor fram
mrinning.

9 TM, N=63991863, E=485
5308
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Lars-Gustav Haaag

Källås
s

Nä
ässjö ko
ommun

Märkligt k
källområde
e på åsslu
uttning.

Fak
kta: Källområådet utgörs deels av ett antaal källor länggs
ett 150 meter lån
ngt utströmninngsområde fö
ör grundvattenn,
delss av en källbääck med en öövre och en nedre bassäng i
den
n nedanför lig
ggande dalgåången. Det samlade flödeet
ned
danför den ned
dre dammen äär cirka 8-10 l//s. Temperatuuren på källvattneet har uppmäätts till 5,8 grrader och pH
Hdet till 7,05
värd

Beskrivningg: Källås liggeer cirka 12 km
m NNV om E
Eksjö
nära väg 32 mot Tranås. Ovanför en sluttande
s
åkerrmark
mitt i skogenn ligger torpeet Källås och bakom ladugåården
finner man kkällområdet.

Vid
d huvudkällan
n blottades hhärigenom det
d dämmandde
berg
get under en stor rotvälta

Källområdet ligger ett styccke upp på deen västra slutttningH
lligger
en av en stoor, skogbevuxxen grusås. Huvudkällan
cirka 12 meteröster om fördämningen
f
av den övree bassängen och cirka 3 meteer högre än denna. Källvaattnet
strömmar dirrekt ut ur stennigt isälvsgrus och bildar enn liten
fors ned mot bäcken och bassängen.
b
Det märkligaa med denna källhorisont
k
ärr inte – som vaanligt
är – återfinns vid foten avv en höjd utan
n uppe på en sluttning. Anlednningen är att en bergkantt längs sluttniingen
dämmer upp och tvingar fram
fr grundvatttnet.
Källområdet är en fascinerrande men my
ycket känslig miljö
med en ovaanlig växtvärrld, bland an
nnat förekomsst av
skogsfru, ögoonpyrola och dunmossa. Sk
kogsvårdsstyrrelsen
har därför avvsatt området som
s
biotopsky
yddsområde.

9 TM, N= 64404692, E= 49
92302
LÄGE: Sweref 99

Stormen på nyåret 2005 förorsakade flera vindfälllen i
området.

REF
FERENS: Käällor i Sverigee. Källakadem
min2006
SG
GU Källarkiveet IDnr 06031

Målleb
bo

Nä
ässjö ko
ommun

Sevärd kä
älla.

Fak
kta: Under öv
verbyggnad finnns en betongb
bassäng,
ca 1,25x1,75
1
m. Temperatur
T
caa 6 grader.
Flöd
de 1-3 l/s.(21//10/11). Nedaanför vägen finns en igenvääxt
dam
mm. Källan lig
gger cirka 1,5 km SV om Ängs stationssaamhällle.

Beskrivningg: Offerkälla. Delvis överbyggd med ettt timmerskjul. 1 m SV om väg (NV-SÖ). 2 m SÖ om infaart till
gård. Gårdspplan.

9 TM, N=63993515, E=472
2923
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RA
AÄ. Barkerydd 42:1
SGU
U SRG198508
81305

Rickelstorp
p

Nä
ässjö ko
ommun

Sevärd na
aturkälla.

e källdamm cirka
c
5x5 metter och cirka 0,5
0 meter djup
p med mycket klart vatten. Vattnet
V
avrin-Fakta:. Källan utgörs av en
ner norrut occh sedan västeerut ner till Rosjön. Flödet uppskattas tilll 3-10 l/s. Temperaturen i källan var cirrka 7,5 graderr
(07/10/11).

Beskrivningg:. Källan liggger cirka 5,5 km
k öster om F
Flisby
kyrka och innom Nässjö kommun
k
och cirka 1 kilom
meter
öster om östeer om Rosjön. Källan liggeer i moränmarkk och
omges närm
mast av ung grranskog med inslag av bjöörkar.
Ägaren till ggården har bygggt en vattenlledning från kkällan
till ladugårdeen för vattningg av djuren occh vatten ledss med
självfall.
Ytterligare een liten källaa finns vid väägen cirka 1550 m
NNO om denn stora källann. Punktkällan
n rinner fram uunder
en gran och flödet uppskaattas till 0,5-1 l/s. Temperaaturen
var cirka 9 grrader (07/10/111).

9 TM, N= 64401541, E= 49
96358
LÄGE: Sweref 99

Råsto
ock

Nä
ässjö ko
ommun

Mycket se
evärd natu
urkälla.

Fakta:. Källan utgörs av en
e källdamm cirka 3x3 meeter och cirka 1 meter djup med mycket klart vatten. Man
M kan se attt
c
40 meterr till den bäckk som avrinneer från Bälsjönn
sanden virvlaar upp i bottnnen av källan. Vattnet avrinnner västerut cirka
och vidare norrut mot Breedestadsdalen.. Flödet uppskkattas till 0,5--3 l/s. Temperraturen i källaan är cirka 6 grader
g
(8/7/022,
7/10/11).

5 km nordösst om
Beskrivningg:. Källan liggger cirka 1,5
Flisby kyrkaa och cirka 2550 meter västtsydväst om ttorpet
Råstock. Källlan ligger i isälvsmaterail nedanför en sluttning mot vässter från torpeet till bäcken med en höjddskillnad på cirkaa 15 meter. Området
O
kring
g källan besttår av
granskog.
Det är svårt aatt hitta till käällan genom sk
kogen eftersom
m det
inte finns nåågon stig. Käällan tycks än
ndå besökas rregelbundet efterssom det bland annat finnss kåsor upphäängda
vid källan.
Källan har ettt högt naturväärde och är my
ycket sevärd.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 64403463, E= 49
91507

Fler besöksvärda källor

Nässjö kommun

Källa vid Nygårdskvarn

Källa vid Källelund

Källan ligger cirka 1,5 km nordöst om Flisby kyrka och
cirka 150 meter sydöst om Nygårds kvarn. Källan rinner
upp bland stora block i moränmark. Vattnet avrinner
västerut cirka 15 meter till den lilla bäck som avrinner
från källan S. Nygårds kvarn och vidare västerut mot
gården Nygårds kvarn. Flödet uppskattas till 0,5-3 l/s.
Temperaturen i källan var cirka 6,7 grader (8/7/02).

Källan ligger inom norra delen av Lövhults friluftsområde
i närheten av ett av elljusspåren och utgörs egentligen av
tre källkar. Källorna borde kunna göras mer tillgängliga
(från elljusspåret) och rensas upp i och runt omkring.
Kanske knytas till historia om torpet Källelund.

Området kring källan består av granskog.
Läge Sweref 99 TM, N=6404438 ,E=491476
Källa S Nygårdskvarn
Källan ligger cirka 2,5 km nordnordöst om Flisby kyrka
och cirka 250 meter sydöst om Nygårds kvarn. Källan
utgörs av flera diffusa utflöden med rikligt av järnutfällningar. Vattnet avrinner norrut mot källan Nygårds kvarn
och sedan västerut mot gården Nygårds kvarn. Flödet
uppskattas till 0,5-3 l/s. Temperaturen i källan var 8,5
grader (8/21/02).
Källan ligger i en sluttning mot norr . Området kring
källan består av granskog.
Moränmark och berg i dagen söder om källan.
Läge Sweref 99 TM, N=6404316, E=491510
Rena källa
Källan är belägen cirka 5 km öster om Flisby kyrka.
Enligt RAÄ: Offerkälla, eg. stillastående vatten. Källan
har en bod som överbyggnad och källan återfinns i en
stensatt brunn under en lucka i golvet. Byggnaden är
uppförd på 1850-talet.

Flöde < 0,5 l/s. Temperatur 5,5 grader. (21/10/11)
Enligt RAÄ: Kallkälla, oregelbunden ca 2 m i diam och
0,3 m dj. Avrinning åt V. 7 m S om denna är ytterligare
en kallkälla ca 1 m i diam och 0,3 m dj. 5 m N om nr 1 är
ytterligare en kallkälla ca 0,5 m i diameter, beväxt med
vitmossa. På den ekonomiska kartan är namnet Källelund
utsatt, vilket troligen syftar på källorna.
Ca 40 m Ö om väg. V-sluttning barrskog med vitmossa.
Läge Sweref 99 TM, N=6390947 ,E=485303
Källor vid Sniparp
Gården Sniparp Sörgården ligger cirka 6 km söder om
Forserums samhälle.
Källan Sniparp 1:13 ligger cirka 300 m SSV om gården.
Källan utgörs av en källdamm cirka 3x3 meter och cirka 1
meter djup med liten avrinning mot norr. Ganska plan
moränmark, nyligen avverkad skog. Källan har därför
växt igen. Källan har använts för kreatursvattning.
Källan Sniparp 1:11 ligger cirka 500 m SO om gården.
Källan har oregelbunden utbredning och är cirka 1 m djup
med diffus avrinning mot söder. Vattnet fryser aldrig även
om det är 30 grader kallt.
Läge Sweref 99 TM,
N=6388743, E=467170 (Sniparp 1:13)
N=6383650, E=467582 (Sniparp 1:11)

Källan är belägen 7 m S om väg V-Ö i svagt Ö-sluttande
igenväxande hagmark.
Trefaldighetskälla, hade hälsobringande egenskaper.
Känd sedan medeltiden. Glansperioden var under 1800talets mitt. Man kunde bota t.ex. engelska sjukan och
ryggskott. Var och en som underlät att offra skulle drabbas av de sjukdomar som källan kunde bota. Ännu under
1800-talet var det sed att ungdomen i bygden skulle samlas till fest vid källan en gång varje år söndagen före midsommar.

Referenser:

Läge Sweref 99 TM, N=6402899, E=495769

Rune Kyhlberg, Sniparp

RAÄ Flisby 135:1
RAÄ Norra Solberga 323

Björne
ekälle
e

Sä
ävsjö ko
ommun

Källflöde med skog
gsbruk och kraftled ning inpå knuten.

Körskador i området därr Björnekälle ska ligga. S
Själva
källan återfannns inte vid beesöket.

Vatttenspegel i deen biotopskydddade sumpsko
ogen söder om
m
källlan.

Fakta: Tyväärr kan källan inte beskrivass då vi inte åteerfann den vid
d besök den 5 april 2015. O
Området har nyligen
n
gallratts
och det finnss tydliga spår av skogsmask
kiner. Markenn i sluttningen
n ner mot källlan är myckett blöt och det rinner vatten i
hjulspåren. F
Förhoppningsvvis kan källan återfinnas vidd ett senare beesök.

Beskrivningg: Källan är utmärkt
u
på faastighetskartann och
ligger en bit från vägen, precis
p
i gränseen mellan kraaftledD finns ingen
n bilväg fram,, men
ningsgatan ooch skogen. Det
med hjälp avv GPS går dett lättare att hiitta fram till oområdet.
Historia: Maarken runt käällområdet är känslig.
k
300 m
meter
söder om käällan ligger enn biotopskydd
dad sumpskogg som
är värd ett beesök när man ändå är i närh
heten. Totalt 00,9 ha
blandsumpskkog ingår i biiotopskyddet. Det är viktiggt att
inte köra förr nära källomrrådet och biottopskyddet, dåå den
mycket blötaa marken inte bär ens en människa
m
på m
många
ställen.
LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63660567, E=471
1985
REF
FERENS: SG
GUs källarkiv ID: JJN19850
081304:1

Rödbrro

Sä
ävsjö ko
ommun

”Ytlig järn
nkälla”.

o källdamm
men.
Källans utloppp mot diket och
Fakta: Källaan är utmärkt i fornminnesregistret och bbesöktes i november 2011 och i augusti 2013..

mma till källan
n parkerar maan på
Beskrivningg: För att kom
grusväg södeer om Rödbrro precis östeer om väg 300. Gå
norrut längs vägen till dikke, följ diket österut ca 1000 m,
källan ligger på norra sidann, precis i ansslutning till dikket.
fferkälla, närm
mast oval, 6.5
5x2 m (SSÖ-N
NNV)
Historia: Off
och 0.2 meteer djup. Källaan har två "sskålar", i N 44x2 m
och i S närm
mast rund, 2 m diam. Källa
ans botten är rostbrun av järnffällningar. Vidd "klart vatten
n" skall man kkunna
se en koppaarkittel i källaan. Ingen harr dock sett kiitteln.
Källan har i alla tider innte varit torr, står att läsa i beskrivningen i Fornsök. Viid ett besök en
e torr sommaardag
ket tyder på attt den
2013 var källan dock helt uttorkad, vilk
vån sjunkit.
försörjs av yttligt grundvattten och att niv

9 TM, N=63442915, E=470
0380
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RA
AÄ Hjälmseryyd 35:1

Skävle
e källa
a

Sä
ävsjö ko
ommun

”Vacker k
kultur- och
h naturkälla”.

ots att det var slutet på noveember.
Det fanns goott om vegetatiion i källan tro
Fakta: Vid bbesöket den 19 november 2011
2
var källaans vatten klarrt och kallt occh rann i en lititen rännil nerr från utflödesspunkten. Vatttnet var välsm
makande. Enligt fornminnessinventeringen
n rinner vatten
n från källan ååret om.

Beskrivningg: Promenadenn till källan är
ä ett äventyr i sig
då källan liggger en bit ifrrån vägen. Vii korsade kraaftledningsgatan ooch gick i kantten av myren. Källan liggerr som
m
myrenn och
ett klargröntt öga i markeen i gränsen mellan
den högre ligggande granpllanteringen.
Historia: Käällan är delvis stensatt och
h man har tiddigare
funnit mynt i källan vilkett visar att den
n använt som oofferkälla. Skävlee källa är fornnminnesmärktt och skyltad,, men
skylten behöver ses över.

9 TM, N=63448198, E=468
8629
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: RA
AÄ Hjälmseryyd 90:1

gfrids källa

Sä
ävsjö ko
ommun

n i kulturhistoriskt intressant landskap
p.

besöket den 5 november 20
011 var det 8 ggrader i vattneet. Vattnet had
de en tydlig sm
mak av järn. Länsstyrelsen
L
i
än lät 2012 gööra två analyser av vattenkvvaliteten. Det visade att vatttnet har god bbuffringsförmååga (alkaliniteet
ett pH över 6 och är svagt färgat. Både hhalter av jonerr (Na, K, Ca och
o Mg) och nnäringsämnen
n var förhållann-

g: Källan liggger vid Vallssjöns södra sstrand
om Vallsjö gamla
g
kyrka. Den är överbbyggd
nsbyggnad meed lock.
attnet i källann ansågs tidigaare hälsobringgande
ha hittat åtskkilliga föremåll där som tydder på
nts som offerkkälla. Källan är
ä fornminnesm
märkt
ten finns äveen Vallsjö gam
mla kyrka occh en
nstenen stod ursprungligen
u
en halv kilom
meter
vittnar om attt tre bröder rest en bro fö
för att
de far. Vid Ekksjöhovgårdsssjön fyra kilom
meter
ällan kan mann besöka slottssruinen efter E
Eksjö

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63661200, E=485
5483
REF
FERENS: RA
AÄ: Vallsjö 9 :1

Falla källa

Tranås kommun

Kulturkälla på ett berg med en fin utsikt
och historia

Fakta: Källan försörjs med regnvatten och är ingen källa
i hydrogeologisk mening.

Beskrivning: Ta av västerut mot Falla från vägen mellan
Tranås och Bordsjö. Ett par hundra meter öster om gården i Falla ligger berget med offerkällan, precis söder om
vägen.
Historia: Källan finns beskriven från mitten av 1800talet: "Å så kallade Helgeklint, en 24 fot ofwan jord uppskjutande bergkulle finnes en tresidig jättegryta, som
ständigt håller vatten. Som wanligt, har denna från långliga tider tillbaka warit en offerkälla och besökes än i
dag, särdeles midsommardagen, af ortens ungdom." (J,
Allwin 1857).
Falla källa är ett spännande utflyktsmål som bjuder på
lite bergsklättring. I närheten ligger Falla Spelt och
bagarbod som säljer ekologiskt bröd och mjöl.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6424790, E= 498752.
Referenser: RAÄ 102:1, J, Allwin 1857. Beskrifning
öfwer Mo samt N:a och S:a Wedbo härader i Jönköpings
län 1887 s 117

Mada källa

Tranås kommun

Kulturkälla vid gravfält

Fakta: Källan är belägen i kanten av en hagmark och i
sluttande moränmark; vid källan är moränen sandig. På
kullarna ovanför finns ett gravfält. Källan avrinner till en
liten bäck omgiven av alskog. Vattentemperaturen vid
inventeringstillfället i slutet av oktober cirka 3 grader.

Beskrivning: Källan ligger söder om vägen strax efter
att man passerat Mada om man kommer från väg 131
mellan Tranås och Hestra.
Historia: Vid 1948-års inventering anges i Fornminnesregistret att källan var kallmurad med gråsten och med
avrinning mot NNÖ. Källan sägs vara en offerkälla och
pengar har hittats i källan. Källan är numera urschaktad
till vattentäkt för kreatur. Bakom skjutbanan en dryg
kilometer NO om Mada källa finns ytterligare en källa,
utmärkt som Midsommarkälla på fastighetskartan. Där
samlades bygdens folk för att dricka det järnhaltiga vattnet på midsommarafton, innan det bar av till dans på
någon närbelägen loge. Midsommarkällan är stenskodd
och ca 1 meter djup. Tyvärr är den numera torrlagd.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6427095, E=500143
N=6428011, E=501109
Referenser: RAÄ Tranås 117:1. Finns även en midsommarkälla i närheten med RAÄ-ID 118:1.

Pinkekällan i Karlhult

Tranås kommun

Gott källvatten vid Hålavedsleden

Fakta: Källan rinner fram i en sluttning. Vattnet leds
numera fram via ett plaströr. Strax nedanför finns en
brunn med lock där vattnet samlas.

Beskrivning: Källan i Karlhult ligger vid Hålavedsleden, några 100 meter söder om Stora Sågen, källan vid
Avlångens strand [som beskrivs på nästa sida]. Källan
porlar ganska högljutt och kallas i folkmun för Pinkekällan.
Historia: Källans vatten nyttjas flitigt, både av vandrare
på Hålavedsleden och av tranåsbor, som tycker att vattnet är bättre än kranvatten.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6432106, E=489416
Referenser: Muntliga uppgifter från Ingvar Wennerhag,
Skogsstyrelsen i Aneby.

Stora sågens källa

Tranås kommun

Källa vid stranden till sjön Avlången

Beskrivning: Om man följer vägen från Karlhult några
hundra meter norrut kommer man till Stora Sågen. Precis
i kanten på sjön Avlången bubblar Stora Sågens källa
upp.
Historia: Vid högt vatten i sjön står källans yta i nivå
med sjöytan. På botten ser man hur källvattnet kommer
upp och rör om bottensedimentet på flera platser.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6433054, E=489744
Referenser: Muntliga uppgifter från Ingvar Wennerhag,
Skogsstyrelsen i Aneby.

Brudkällan

Vaggeryds kommun

Skogskälla

Fakta: Källan är en punktkälla, möjligen delvis stenlagd,
som har ett svagt utflöde.
Temperatur: 8 grader
Djup: 35 cm
Kvalitet: Ej undersökt. Den har friskt kallt vatten
M

Beskrivning: Vattenkällan ligger vackert i en barrskogssluttning ner mot en mosse och en bäck. Källan är tillgänglig från en stig och sedan ca 100 m uppför en sluttning.

Historia: En skröna berättar om en brud som kom ridande på en häst. Hästen blev törstig och böjde sig ner
vid källan för att dricka. Då hände det förskräckliga att
bruden ramlade av, slog huvudet i stenkanten, bröt nacken och avled. Alltsedan dess spökar det vid denna källa

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6363345, E= 443637
REFERENS: Kartmaterial från ekonomiska kartan. Informationslämnare är Mattias Bokinge, Skillingaryd

Drakakällan

Vaggeryds kommun

Sevärd källa

Fakta: Källan är en punktkälla, delvis stenlagd, som har
ett utflöde i nordvästlig riktning. Flödet är starkt och
mynnar ut i Ryabäcken, som i sin tur mynnar ut i Sjöerydsgölen.
Temperatur: 7 grader
Djup: 60 cm
Kvalitet: Ej undersökt. Den har friskt kallt vatten.

Beskrivning: Vattenkällan ligger vackert nedanför en
sluttning i anslutning till en örtrik fuktäng, klassad som
objekt med naturvärde. Omkring källan växer ett flertal
växter såsom revsmörblomma, smultron, maskros,
nässla, skogsfräken, vitsippor, harsyra, hallon, teveronika, nejlikrot, gran, rönn, vårfryle och bäckstjärnmossa.
I källvattnet skymtar näckmossan. Drakakällan ligger
endast några meter från asfalterade vägen VaggerTofteryd och är utmärkt med skylt.

Vattnet gav honom ny kraft och rövarna flydde åt alla
håll. De berättade om den hemske draken och hans källa.
Ingen vågade någonsin närma sig drakaröret, som fortfarande vaktas av draken.

Historia: En skröna berättar om en gammal drake som
lade mycket möda på att gömma sin skatt djupt ner i en
grotta, som han täckte över med stenar. Det var en varm
sommar och draken var ständigt törstig.
När gömman var övertäckt med ett rejält stenröse, som
än i dag kallas drakaröret och på kartan finns utmärkt
som fornminne, försökte draken flyga därifrån. Han var
dock så törstig att han inte orkade utan släpade sig ner
mot sänkan där han hörde bäcken porla. Han orkade inte
ända fram.
En samling rövare såg sin chans att gå till anfall och
stormade fram med svärd och spjut. Då hörde plötsligt
draken något djupt nere i marken och började krafsa med
sina långa klor tills en källa sprang upp ur marken.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6364910, E= 450292
REFERENS: Kartmaterial från SGU samt karta över
Skillingaryds skjutfält. Informationslämnare är Mattias
Bokinge, Skillingaryd.

Kinna källa

Vaggeryds kommun

Sevärd källa

Fakta:. Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i västlig riktning. Flödet är svagt. Temperatur: 8 grader.
Djup: 50 cm. Kvalitet: Ej undersökt. Vattnet är friskt och kallt.

Beskrivning:. Vattenkällan ligger i en mosskant omgiven
av videbuskar i barrskog. Andra växter är vitmossor och
kråkklöver. Källan ligger nära en gammal kyrkväg och
kan nås västerifrån från vägen Vaggeryd Bondstorp via
bostället Udden samt österifrån från vägen Vaggeryd
Bondstorp via byn Norra Skog. Kyrkstenen står på motsatta sidan kyrkvägen ca 150 m väster om källan.
Historia: Kyrkstenen brukade vara ett rastställe för
kyrkbesökare. Källan har samband med äldre tiders gårdfarihandel. Den har fått sitt namn efter de västgötaknallar, som på 1800-talet brukade besöka socknen. Här
rastade de efter milslånga färder på steniga krokiga
vägar. De knallar som besökte denna bygd kom från
Kinds härad och handlade med hemvävda tyger.
Varje vår och höst brukade knallarna komma och de var
välkomna då de erbjöd bra varor till jämförelsevis låga
priser. Dessutom kunde de berätta nyheter från andra
bygder de besökt.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6378623, E=444076.
REFERENS: Informationslämnare är Sture Svensson
och Håkan Johansson, Byarums hembygdsförening samt
framlidne Stig Perssons artikel i Byarums hembygdsbok
1964.

Källan Hoen

Vaggeryds kommun

Sevärd källa

Fakta:. Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i ostlig riktning. Flödet är svagt men ständigt. Den har aldrig torkat
ut. Temperatur: 8 grader. Djup: 50 cm. Kvalitet: Ej undersökt. Den har friskt kallt vatten. Källan omges av blåbär, vitmossor och skogsfräken. Före rensning var den delvis fylld av skedmossa.

Beskrivning:. Vattenkällan ligger vackert i en sluttning
från Hoåsen med gammal barrblandskog. Den ligger nära
en skogsstig. Rensning gjordes i samband med källinventeringen för att få fram den urgröpta tallstock som leder
vatten från källan. Denna var övertäckt av vitmossa och
syntes ej.
Källan är lätt att hitta till. Avfarten till Strängsbo är skyltad från vägen Vaggeryd-Bondstorp. Man åker förbi
gården ca 800 m.

Historia: Källan har en gammal tradition. Den användes
vid skogsbete under tidigt 1900-tal. Därför urgröptes en
stock, som lades intill källan så att djuren lättare kunde
dricka. Vattnet har även använts på gården Strängsbo då
brunnarna sinat t ex torråret 1955. På gården bor fortfarande två av bröderna kvar nämligen Göte Svensson 100
år samt Rune Svensson 86 år. Brodern Robert vistas på
äldreboende. Djuren såldes 2002 men Rune arbetar fortfarande som skogsmaskinförare med egen skogsmaskin,
som han använder till blädning i skogsbruket.

LÄGE:, Sweref 99 TM, N=6383445, E=439564.
REFERENS: Informationslämnare är Sture Svensson
och Håkan Johansson, Byarums hembygdsförening samt
framlidne Stig Perssons artikel i Byarums hembygdsbok
1964.

Källhultet

Vaggeryds kommun

Vattentäktskälla

Fakta:. Källhultet består av ett flertal källor på sluttningen i anslutning till torpet Källhultet. Av dessa är en källa undersökt. Temperatur: 8 grader. Djup: 35 cm. Kvalitet: Ej undersökt. Vattnet är friskt och kallt.

Beskrivning:. Vattenkällan ligger vackert i barrskogssluttningen. Utflödet mynnar ut i en vattensamling i
anslutning till den tidigare vattenreservoaren. Vattensamlingen är översållad av missne. Källan ligger nära grusstig som går från väg nr 31 Hok-Hooks Herrgård. Informationstavla finns uppsatt.
Historia: I slutet av 1800-talet, då Hoks samhälle började få bebyggelse, bestämde man sig för att genom en
vattenledning föra vatten från källan till Hok. Rören, som
grävdes ner, var borrade i furustockar. Vattenkällan låg
så högt att det var självtryck ner till Hok där de boende
kunde hämta friskt vatten vid några vattenposter. För att
ha en jämn och tillfredsställande vattentillgång för en
alltmer ökande befolkning byggdes småningom en vattenreservoar med taköverbyggnad där utflöden från flera
källor utmynnade
Vatten anläggningen från Källhultet var i funktion ännu
på 1940-talet. Rester finns i form av betongliknande
murar.

LÄGE:, Sweref 99 TM, N=6376022, E=456500.
REFERENS: Informationslämnare är Gillis Ek och Nils
Jonsson, Svenarums hembygdsförening..

Munkakällan

Vaggeryds kommun

Historisk källa

Fakta:.Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i ostlig riktning. Flödet är svagt men uthålligt. Temperatur: 9 grader.
Djup: 65 cm. Kvalitet: Ej undersökt. Vattnet är friskt och kallt.

Beskrivning:. Vattenkällan ligger vackert i en mosskant
nedanför en svag barrskogssluttning. Den är omgiven av
gran, björnmossa och vitmossa. Källan ligger nära grusväg och kan nås västerifrån från Östra lägret samt österifrån från Fastorp. Den är skyltad.

Historia: Enligt sägnen lär det vara så att munkarna på
sin väg mellan Nydala och Byarum hade en rastplats på
Hässlehultshöjden där man kunde övernatta. Vattenförsörjningen fick man då från denna källa som ca 300 m
från rastplatsen med ganska stor nivåskillnad. Från munkarnas rastplats finns idag rester av stensättningar samt
en stenmur och domarring. Vattenkällan ger i dag ganska
mycket vatten och används i samband med vandringar på
munkaleden.

LÄGE:, Sweref 99 TM, N=6365625, E=448589.
REFERENS: Informationslämnare är Rolf Gustavsson,
Lövrydet, Hok

Fler besöksvärda källor

Hagakällan
Källan ligger i anslutning till gården i Ekornahult och är
lätt att nå via en stig nedanför betesmarken. Det är en
punktkälla, som har ett utflöde i nordostlig riktning.
Flödet är svagt nerför den svaga sluttningen. Temperatur:
8 grader. Djup: 20 cm. Vattnet är friskt och kallt.
Utflödet kantas av ormbunkar ner genom den vackra
gamla glesa granskogen. Ovanför källan ligger en betesmark. En stenkant avskiljer källan från den öppna marken.
Källan sinar under torra somrar senast 1975.
Läge: Sweref 99 TM, N=6398029, E= 439600
Källan Liden
Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i nordvästlig
riktning. Flödet är svagt men uthålligt. Temperatur: 8
grader. Djup: 65 cm. Vattnet är friskt och kallt
Vattenkällan ligger vackert i en svag barrskogssluttning.
Den är omgiven av björnmossa och vitmossa, den senare
täcker en del av källan.
Efter att ha banat sig igenom lite buskar och snår når man
källan ca 200 m från vägen
Källan har använts till betesdjur och ladugård.
Läge: Sweref 99 TM, N=6356885, E= 442350

Vaggeryds kommun

Husgrunden finns inte kvar men platsen finns utmärkt
med en skylt genom Byarums hembygdsförening. Källans vatten användes också till Södra Stigamos Gästgiveri. Det fanns två gästgiverier i byn men det är endast
det som ligger närmast källan där byggnaden, som är
obebodd, finns kvar.
Läge: Sweref 99 TM, N=6388159, E= 452383
Skogshyltan
Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i ostlig riktning nerför en sluttning. Flödet är svagt men uthålligt.
Vattnet rinner småningom ut i Skogshyltesjön. Temperatur: 8 grader. Djup: 20 cm. Vattnet är friskt, kallt och
välsmakande.
Vattenkällan ligger i en tallskog i övre delen av en brantare sluttning. Den ligger i en liten grandunge, omgiven
av uppväxande björkbuskar. Överraskningen blir total
när man finner denna botaniska pärla i en för övrigt karg
omgivning. På våren syns källflödet tydligt. På kanterna
växer vitmossor, björnmossa, harsyra, veketåg, stor
blekmossa. I källan växer bräkenmossa, källpraktmossa,
liten bräkenmossa och bäckveronika. På sommaren är
källan översållad med sumpmåra. Källan ligger nära en
skogsväg men kan ändå vara svår att hitta. Koordinaterna
är god hjälp.
Läge: Sweref 99 TM, N=6372910, E= 443910

Lagerströms källa
Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i nordostlig
riktning. Flödet är svagt och saknas sommartid. På äldre
kartor står den utsatt som hälsokälla. I övre delen finns
en stensättning med träram. Denna döljs då källan är full
av vatten. Temperatur: cirka 9 grader. Djup: 65 cm. Den
har friskt kallt vatten. Källan omges av olika mossor.
Vattenkällan ligger vackert i en sluttning med gammal
granskog. Den ligger nära en större stig som går upp i
skogen från gamla E.4-an strax söder om byn Södra
Stigamo på gränsen till Jönköpingskommun. Små granar
börjar växa upp vid källan och längs utflödet.
Källan är lätt att hitta till. Lagerströms lycka ligger intill
gamla E:4-an ca 200 m söder om skyltad väg till S. Stigamo.
Lagerström hette Sven i förnamn och levde 1821 -1908.
Han flyttade till torpet Laholm från Krängsberg 1851.
Sven Lagerström var bysmed och bodde i ett hus ca 50 m
nedanför källan i kanten till en liten åker som kallas
Lagerströms lycka.

Torpagärdets källa
Källan är en punktkälla, som har ett utflöde i västlig
riktning. Flödet är svagt men uthålligt. Temperatur: 10
grader. Djup: 35 cm. Vattnet är friskt och kallt.
Vattenkällan ligger vackert i en brant barrskogssluttning.
Den är omgiven av gran, björnmossa och täkt av vitmossa. Utflödet är vackert och hörs porla nerför sluttningen ner under en smal asfaltsväg. För att nå själva
källan måste man gå upp för halva backen ca 75 meter.
Källutflödet kan betraktas bekvämt från vägen.
Referenser:
Lisbeth Davidsson, Ekornahult Bondstorp.
David Malm, Nässja
Assar Claesson, Boarp och Henrik Kullberg, Vaggeryd
Ola Hugosson Åkers hembygdsförening samt Anders
Andersson och Mattias Barkensjö.

Holsbybrunn

Vetlanda kommun

Välbevarat brunnsområde med järnhaltig hälsokälla och i skogen ovanför en dricksvattenkälla

Hälsobrunnen

Dricksvattenkällan

Fakta: Vattnet i dricksvattenkällan var vid besöket 5 grader. I hälsobrunnen var vattentemperaturen 7 grader.

Beskrivning: Hälsokällan är lättillgänglig och även vattenkällan går relativt lätt att ta sig till via en stig upp längs
sluttningen bakom bebyggelsen. En GPS underlättar letandet.
Historia: Hälsokällan är lättillgänglig och välhållen med
nybyggd brunnsöverbyggnad. Hela området med gamla hus
finns bevarat. Det förvaltas idag till stora delar av den
kristna organisationen Fackelbärarna som håller olika läger
och bibelskola med deltagare från stora delar av världen.
Järnkällan upptäcktes av 1770 och verksamheten bedrevs
under nästan 200 år innan den lades ner 1965. Som mest
hade man över 650 gäster inskrivna. De sista åren utgjordes
verksamheten av hotell snarare än bad och brunnsdrickande.
En bit upp i skogen ovanför bebyggelsen ligger en kallkälla
med välsmakande vatten. Till skillnad från brunnskällan
vatten nere vid bäcken är detta vatten kallt, klart och utan
järnsmak. Den försörjde brunnsorten med dricksvatten.
Källan är brädfodrad och det leds än idag vatten därifrån
ner till brunnsområdet.

LÄGE:
Hälsobrunnen
Sweref 99 TM, N=6365029, E=511733
Dricksvattenkällan Sweref 99 TM, N=6364772, E=512229
REFERENS: Hälsobrunnen: Alseda 44:1 RAÄ, Dricksvattenkällan visades av Åke Wennerhag som bor i ett av husen
på brunnsområdet.

Grönlid

Vetlanda kommun

En vacker skogskälla med två ”kokpunkter”

Fakta: Grönlids källa är en vacker skogskälla med två
kokpunkter. Det växer olika mossor i källan. Vid inventeringstillfället var temperaturen i källan 6 grader.

Beskrivning: Källan ligger en bit in i skogen. Det finns
ingen väg fram, men med hjälp av GPS går det lättare att
hitta.
Historia: Källan utgjorde förr vattenförsörjning åt torpet
Hägnen som låg i närheten.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6360988, E=489992
Referenser: Alvar Karlsson, Grönelid, Landsbro bor
alldeles i närheten och är den som lämnat uppgifter om
källan.

Lannaskede hälsobrunn

Vetlanda kommun

Järnkälla med storslaget förflutet

Fakta: Järnhaltigt vatten i en brunn med trälock. 7 grader i vattnet vid inventeringstillfället.

Beskrivning: Lannaskede hälsobrunn finns utmärkt på
kartan. Området är beläget söder om väg 127 och strax
söder om Emåns huvudfåra, se kartan. Själva brunnen
ligger vid foten av en sluttning, medan brunnsområdet
låg ovanför.

Idag finns bara hembygdsföreningens skyltar kvar som
visar hur områden en gång sett ut. Föreningen håller
också själva brunnen i gott skick.

Historia: Brunnsområdet var tidigare bebyggt med flera
hus och källan kringbyggd av en brunnspaviljong.
Lannaskede Helsobrunn var en populär brunn och var
ortens största arbetsgivare under sommarsäsongen. När
verksamheten var som störst hade de ca 800 gäster varje
säsong. Verksamheten startade 1781 och erbjöd förutom
det järnhaltiga brunnsvattnet även andra naturliga och
konstgjorda hälsovatten, bad, dusch och till och med
gyttjebad i traktens berömda badgyttja.
1934 förstördes många byggnader i en brand, men några
byggdes snabbt upp igen. Brunnsverksamheten upphörde
dock redan 1943. Huvudbyggnaden eldhärjades på nytt
1953 och efter det repade sig området aldrig, trots att
många försökte sig på olika verksamheter i mindre skala.
Husen började förfalla och revs såsmåningom.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6360733, E=492260
Referenser: RAÄ Lannaskede 31:1, SGU:
SRG1985081501, Lannaskede hälsobrunns historia,
författare Jerry Hellgren 1977.

Reppekäll källa

Vetlanda kommun

Liten naturkälla med gott dricksvatten

Fakta: Källan är liten, ca 1,5*1 meter. Vattnet rinner ner
till en större källdamm som ligger i en beteshage.

Beskrivning: Källan är lättillgänglig via en grusväg som
går parallellt med väg 47 strax öster om Repperda.
Historia: Namnet Reppekäll kommer möjligen av att
man repade sig (från sjukdom) om man drack vatten från
källan. Källan omnämns i skrifter från 1600-talet som
Repre kiälla och är registrerad som offerkälla av Riksantikvarieämbetet. Cirka100 meter från källan står en illa
medfaren runsten. Stenens topp är avslagen och resten är
skadad av svedjning. Placeringen av stenen i närheten av
offerkällan gjorde att många människor passerade den.
Närboende hämtar även idag ofta sitt dricksvatten i källan.
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6362085, E=520288
Referenser: RAÄ: Alseda 20:1, SGU: SRG1985081607

Svartåsens källa

Vetlanda kommun

Vacker naturkälla och pågående enskild
vattentäkt

Fakta: Klart och välsmakande vatten. Vid inventeringstillfället var vattentemperaturen 6 grader. Källan är en
större damm med brädor som dämmer utloppet. Det
växer gott om vattenväxter i dammen.

Beskrivning: Källan ligger en bit in i skogen, inte så
långt ifrån Lannaskede hälsobrunn. Det går inga vägar
fram till källan, men med GPS är det lätt att hitta fram.
Historia: I dammen finns en cementring där en pump tar
upp dricksvatten till närbeläget hus.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6360621, E=491910
Referenser: Muntliga uppgifter från lokalbefolkningen
om källans läge.

Doppebrunnen

Värnamo kommun

Sevärd källa

Bild på info-tavla uppsatt av Lst F-län
Fakta:. Källan ligger cirka 4 km sydost om Ohs bruk söder om vägen. Skylt finns vid vägen samt informationstavla vid
källan. Källan är cirka 3x5 meter med riklig växtlighet. Temperatur 7,8 grader 12/10/05.

Historia: Källan har använts fram till början av 1900talet. Barn doppades i källan hel och hållen tre eller fyra
gånger för att bli botade. Några småmynt kastades sedan
i vattnet som offer och då ansågs sjukdomen följa med
ner i vattnet.

LÄGE:, Sweref 99 TM, N=6337129, E=462845.
REFERENS: RAÄ Gällaryd 14:1

Kärda 255:1

Värnamo kommun

Hälsokällan. Mycket sevärd källa

Fakta: Källan ligger vid foten av en grusås. Grundvattnet i åsen är vattentäkt för samhället. Flera utflöden finns med
rikliga järnutfällningar. Vid det största finns en stensatt brunn med trälock, diameter 0,8 m .

Beskrivning: Källan ligger öster om Kärda samhälle
cirka 100 meter söder om Lillesjön. Den är lätt att nå via
en gångväg norrut från parkeringen vid fotbollsplanerna i
Kärda. Källan ligger strax öster om gångvägen i skogsmark.
Historia: Viktor Bengtsson var präst i Kärda under 1910och 20-talet. Han ansåg att källan var en hälsokälla och
under en tid lunkade han tillsammans med andra likasinnade varje morgon ner till källan för att dricka vatten. Det
berättas också att herrgårdsfolket på Åminne, Bestorp och
Källunda for i landåer till hälsokällan.
Hälsokällan i Kärda blev känd för sitt hälsobringande,
starkt järnhaltiga vatten (vilket kan beses än i dag). Dit
sökte sig folk från trakten men också Kärdabor i förskingringen och det utvecklades ett angenämt sällskapsliv.
Detta skildras i brunnsspelet ”Hälsokällan i Kärda”, som
skrevs av Sven Schånberg 1986. Spelet har aldrig uppförts, men finns i hembygdsföreningens arkiv.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6336997, E= 435125.
REFERENS: RAÄ Kärda 255:1
Sven Karlsson, Nästa, Ekeberg,
Värnamo hembygdsförening

Sions källa

Värnamo kommun

Sevärd gränskälla

Fakta: Källan ligger cirka 8 km väster om Rydaholm
och några hundra meter söder om gården Böttemåla på
gränsen till Kronobergs län. Där källan ligger gränsar tre
olika fastigheter intill varandra. Alla tre ägarna kunde då
nyttja källan.

Beskrivning: Källan, cirka 1,5 m i diameter, ligger i en
sluttning mot väster och omges närmast av ett par mycket stora block. Källan omges av skogsmark bevuxen med
granar, alar och hasselbuskar. Källan var fylld med löv
vid besök 12/10/05, vattentemperatur 9,5 grader. Ingen
synlig avrinning. Källan är svår att hitta eftersom inga
stigar leder fram till källan, men cirka 50 sydväst om
källan finns en liten göl.

LÄGE: Sweref, N=6316605, E= 449919.
REFERENS: RAÄ Rydaholm 28:1

Trälekälla

Värnamo kommun

Sevärd källa

Fakta:. Källan ligger cirka 2,5 km nordost om korsningen E4/väg 127. Den är stensatt cirka 1 m i diameter och 1,2 m
djup, bräddfull med klart vatten. Temperatur 9,7 grader 12/09/25. Diffus avrinning.

Historia: Enligt traditionen har källan sitt namn efter två
ungdomar, vilka skulle få varandra om de lyckades skära
en åker i närheten på en dag. De jobbade hårt en varm
dag och lyckades uppfylla föräldrarnas villkor. De
sprang efter fullgjort arbete ner till källan för att dricka
sig otörstiga. Av det kalla vattnet fick de bägge slag och
avled.

LÄGE:, Sweref 99 TM, N=6341649, E=446086.
REFERENS: RAÄ Värnamo 121:1

Fler besöksvärda källor

Värnamo kommun

Aluddakällan

Ullevi källa

Källan ligger cirka 1 km nordöst om Hånger cirka 20
meter från skogsväg. Källan är triangulär 0.7m och stensatt. Liten avrinning mot bäck i nordväst. Raserad inhägnad med gammal skylt. Källan håller på att växa igen.

Källan ligger cirka ett par kilometer väster om Värnamo
och öster om byn Nästa och i södra kanten av en kraftledningsgata. Källan är cirka 1x2 m med klart vatten och
liten avrinning åt väster Temperatur 8,7 grader 12/09/25.

Läge: Sweref 99 TM, N=6326927 ,E=438637

Läge: Sweref 99 TM, N=6339094, E=437907
Vännahalls källa

Dalåsakällan
Källan ligger cirka 8 km nordöst om Bor och norr om
gården Bössjarp vid foten av Dalåsen. Källan är stensatt
med diametern cirka 0,8 m. Klart 0,8 m djupt vatten.
Temperatur 8,8 grader 12/10/05. Vattnet avrinner mot
väster, < 0,5 l/s.

Källan ligger cirka ett par kilometer väster om Värnamo
och öster om byn Nästa och i södra kanten av en kraftledningsgata. Källan är stensatt och cirka 1,5x1,5 m med
klart vatten och liten avrinning åt söder. Temperatur 8,6
grader 12/09/25.
Läge: Sweref 99 TM, N=6339082, E=437892

Läge: Sweref 99 TM, N=6335142, E=455693

Bålabokällan
Källan ligger cirka 3 km sydsydost om Gällaryds samhälle och väster om allmänna vägen. Den är cirka 3x4 m
och cirka 1,5 m djup. Rikligt med växtlighet i källan, bl a
mossor (källgräsmossa) och örter (vattenmåra). Klart
vatten 8,5 grader 12/10/05. Ingen synlig avrinning.
Skogsmark, morän.
Enligt RAÄ har vägfarare på den närbelägna landsvägen
ofta sett allehanda mystiska väsen och spökerier bl a Bålebo katt som har eldsprutande ögon.
Läge: Sweref 99 TM, N=6329679, E=457845

Louise källa
Källan ligger cirka 3 km nordost om Horda i en liten
skogsdunge omgiven av åkerfält. Källan är cirka 3x4 m
och cirka 0,5 m djup med klart vatten. Ingen tydlig avrinning syns. Temperatur cirka 10 grader 12/10/02. Moränmark.
Läge: Sweref 99 TM, N=6323177, E=457901
Referenser:
RAÄ Hånger 23:1
RAÄ Gällaryd 53:1
RAÄ Gällaryd 50:1
Sven Karlsson, Nästa, Ekeberg

