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Innehållsförteckning Jönköpings län 
 

 

Aneby kommun 
1. Bredestadsdalens källor  
2. Djupkällorna  
3. Lilla Lönhult  
Flera besöksvärda källor 
 

Eksjö kommun  
4. Boda  
5. Brännvinskällan  
6. Frö källa 
7. Skurukällan 
8. Torslund 
 

Gislaveds kommun  
9. Glörje offerkälla 
10. Sissle källa 
11. Villstad hälsobrunn 
Flera besöksvärda källor 
 

Gnosjö kommun  
12. Israels floe 
13. Källa vid hembygdsgården 
14. Lids kass 
Flera besöksvärda källor 
 

Hylte kommun  
15. Alebo brunnskälla 
16. Esters källa 
17. Karl XI:s källa 
18. Ögonkällan 
Flera besöksvärda källor 
 

Jönköpings kommun  
19. Britas källa 
20. Lönsås källa 
21. Sandserydskällorna 
22. Skärstad Slottsberget 
23. Söder Åsasjön 
Flera besöksvärda källor 
 

Nässjö kommun  
24. Emåns källa 
25. Källås 
26. Mållebo 
27. Rickelstorp 
28. Råstock 
Flera besöksvärda källor 
 

Sävsjö kommun  
29. Björnekälle 
30. Rödbro 
31. Skävle källa 
32. St Sigfrids källa 
 

Tranås kommun  
33. Falla källa 
34. Mada källa 
35. Pinkekällan i Karlshult 
36. Stora sågens källa 
 

Vaggeryd kommun  
37. Brudkällan 
38. Drakakällan 
39. Kinna källa 
40. Källan Hoen 
41. Källhultet 
42. Munkakällan 
Flera besöksvärda källor 
 

Vetlanda kommun  
43. Grönlid 
44. Holsbybrunn 
45. Lannaskede hälsobrunn 
46. Reppekäll 
47. Svartåsens källa 
 

Värnamo kommun  
48. Doppebrunnen 
49. Kärda 122:1 
50. Sions källa 
51. Trälekälla 
Flera besöksvärda källor 
 
Kommentar: Jönköpings län avser delar inom 
Småland, dvs exkl Habo och Mullsjö 
kommuner men inkl Hylte kommun 
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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 käll-
brunnar 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 
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Fler besöksvärda källor Gislaveds kommun

Bråarps källa 

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.  

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 

Källeberget  

Liten källa på en avsats av NO-sluttningen av Källeber-
get. Källan utgörs av en trekantig klyfta i berg med di-
stinkta 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 mar-
kerad med skylt. 

Läge Sweref, N=6347903, E=409410 

Lids källa 

Källan ligger nära vägen i en svag sluttning ner mot Fla-
hultasjön cirka 5 km söder om Anderstorp. Den har för-
setts med cementringar.  Vacker bok- och ekskog i om-
givningarna. Moränmark. Flöde < 0,5 l/s, temp 7,5 grader 
11/12/06  

Läge Sweref, N=6343138, E=418285 

St Sigfrids källa i Kållerstad 

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

Stensatt brunn 1x0,7 m, djup 1,7 m. Endast lite vatten. 
Djupt dike som går i kanten av åkern har antagligen drä-
nerat 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 ladu-
gårdar 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 

Referenser: 

RAÄ Kållerstad 4:1 

RAÄ Ås 199:1.  

RAÄ Anderstorp 42:1 

Albin Enlund, Naturskyddsföreningen, Gislaved 

Tage Eriksson/Harry Andersson 
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Fler besöksvärda källor Gnosjö kommun

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 Häll-
sjön, 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. Vat-
tentemperatur 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 påträf-
fats.  

Läge Sweref 99 TM, N=6349599 ,E=424625 

Referenser: 

RAÄ Kulltorp 11:1 

Sigvard Magnusson 

Nils-Göran Högberg 
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Fler besöksvärda källor Hylte kommun

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 upplysnings-
kylt.\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 sjuk-
domar . . 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 
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Fler besöksvärda källor Jönköpings kommun

Källa vid Eskilstorp 

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 kan-
terna. I källan finns rikligt med växtlighet. 

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.  

Läge Sweref 99 TM, N=6398275 ,E=430244 

Källa vid Mjälaryds backer 

Källan ligger cirka 400 m söder om bebyggelsen vid Mjä-
laryd 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 gra-
der. 12/11/11. Delvis igenväxt. Ligger högt i terrängen i 
skogsbevuxen moränmark nedanför några kullar 

Läge Sweref 99 TM, N=6395191, E=459467 

Örserumsbrunn 

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 käl-
lorna fanns, lät då uppföra ett badhus samt salong över 
källorna. 

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. Väl-
kommen att provsmaka vattnet och känna historiens ving-
slag. 

Läge Sweref 99 TM, N=6429460 ,E=474893 (cirka) 

Referenser: 

SGU SRG 1985080506 

http://www.hotell-orensbaden.se/  

Anders Rogne, Huskvarna 
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Fler besöksvärda källor Nässjö kommun

Källa vid Nygårdskvarn 

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).  

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 järnutfäll-
ningar. 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. 

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 1800-
talets mitt. Man kunde bota t.ex. engelska sjukan och 
ryggskott. Var och en som underlät att offra skulle drab-
bas av de sjukdomar som källan kunde bota. Ännu under 
1800-talet var det sed att ungdomen i bygden skulle sam-
las till fest vid källan en gång varje år söndagen före mid-
sommar.  

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

Källa vid Källelund 

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. 

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) 

Referenser: 

RAÄ Flisby 135:1 

RAÄ Norra Solberga 323 

Rune Kyhlberg, Sniparp 
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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 går-

den i Falla ligger berget med offerkällan, precis söder om 

vägen. 

 

Historia: Källan finns beskriven från mitten av 1800-

talet: "Å så kallade Helgeklint, en 24 fot ofwan jord upp-

skjutande bergkulle finnes en tresidig jättegryta, som 

ständigt håller vatten. Som wanligt, har denna från lång-

liga 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 Fornminnes-

registret 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 vatt-

net 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 mid-

sommarkälla 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 Hålavedsle-

den, 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 Pinkekäl-

lan. 

 

Historia: Källans vatten nyttjas flitigt, både av vandrare 

på Hålavedsleden och av tranåsbor, som tycker att vatt-

net 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 barrskogs-
sluttning ner mot en mosse och en bäck. Källan är till-
gänglig från en stig och sedan ca 100 m uppför en slutt-
ning. 

 

Historia: En skröna berättar om en brud som kom ri-
dande 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 nack-
en och avled. Alltsedan dess spökar det vid denna källa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6363345,  E= 443637 

REFERENS: Kartmaterial från ekonomiska kartan. In-
formationslämnare 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 Sjöe-
rydsgölen. 
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, tevero-
nika, nejlikrot, gran, rönn, vårfryle och bäckstjärnmossa. 
I källvattnet skymtar näckmossan. Drakakällan ligger 
endast några meter från asfalterade vägen Vagger-
Tofteryd och är utmärkt med skylt. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 fortfa-
rande vaktas av draken. 

 

 

 

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 mot-
satta sidan kyrkvägen ca 150 m väster om källan. 

Historia: Kyrkstenen brukade vara ett rastställe för 
kyrkbesökare. Källan har samband med äldre tiders gård-
farihandel. Den har fått sitt namn efter de västgötaknal-
lar, 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, vit-

mossor 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 källinven-

teringen 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 skyl-

tad 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 fortfa-

rande 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 fort-

farande 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 under-
sökt. Temperatur: 8 grader. Djup: 35 cm. Kvalitet: Ej undersökt. Vattnet är friskt och kallt. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Beskrivning:. Vattenkällan ligger vackert i barrskogs-
sluttningen. Utflödet mynnar ut i en vattensamling i 
anslutning till den tidigare vattenreservoaren. Vattensam-
lingen är översållad av missne. Källan ligger nära grus-
stig som går från väg nr 31 Hok-Hooks Herrgård. In-
formationstavla finns uppsatt. 

Historia: I slutet av 1800-talet, då Hoks samhälle bör-
jade 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 vat-
tenreservoar 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 grus-
väg och kan nås västerifrån från Östra lägret samt österi-
från 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. Vattenför-
sörjningen fick man då från denna källa som ca 300 m 
från rastplatsen med ganska stor nivåskillnad. Från mun-
karnas 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 
 

Vaggeryds kommun 
 

     
   

 

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 betes-

mark. 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 

 

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. Sti-

gamo. 

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.  

Husgrunden finns inte kvar men platsen finns utmärkt 

med en skylt genom Byarums hembygdsförening. Käl-

lans vatten användes också till Södra Stigamos Gästgi-

veri. 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 rikt-

ning nerför en sluttning. Flödet är svagt men uthålligt. 

Vattnet rinner småningom ut i Skogshyltesjön. Tempera-

tur: 8 grader. Djup: 20 cm. Vattnet är friskt, kallt och 

välsmakande.  

Vattenkällan ligger i en tallskog i övre delen av en bran-

tare 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 
 

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 vit-

mossa. Utflödet är vackert och hörs porla nerför slutt-

ningen 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 dricks-

vattenkälla 
 

 

  
Hälsobrunnen                                                                               Dricksvattenkällan 

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

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Hälsokällan är lättillgänglig och även vatten-
källan går relativt lätt att ta sig till via en stig upp längs 
sluttningen bakom bebyggelsen. En GPS underlättar letan-
det.  

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 brunnsdrick-
ande. 

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, Dricksvat-
tenkällan 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 inven-
teringstillfället 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 gra-
der 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. 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 Riksan-
tikvarieämbetet. 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 käl-
lan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 inventerings-
tillfället 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 1900-
talet. 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 
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 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 skogs-
mark. 
 

Historia: Viktor Bengtsson var präst i Kärda under 1910- 
och 20-talet. Han ansåg att källan var en hälsokälla och 
under en tid lunkade han tillsammans med andra likasin-
nade 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 försking-
ringen och det utvecklades ett angenämt sällskapsliv. 
Detta skildras i brunnsspelet ”Hälsokällan i Kärda”, som 
skrevs av Sven Schånberg 1986. Spelet har aldrig upp-
förts, men finns i hembygdsföreningens arkiv. 

 

 

 

 

 

 

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6336997,  E= 435125. 

REFERENS: RAÄ Kärda 255:1 
                       Sven Karlsson, Nästa, Ekeberg,  
                       Värnamo hembygdsförening 
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 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 myck-
et 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 
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 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 
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Aluddakällan 

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

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

 

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.  

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

 

Bålabokällan 

Källan ligger cirka 3 km sydsydost om Gällaryds sam-
hälle 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 Bå-
lebo 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 avrin-
ning syns. Temperatur cirka 10 grader 12/10/02. Morän-
mark.  

Läge: Sweref 99 TM, N=6323177, E=457901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ullevi källa 

Källan ligger cirka ett par kilometer väster om Värnamo 
och öster om byn Nästa och i södra kanten av en kraftled-
ningsgata. 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=6339094, E=437907 

Vännahalls källa 

Källan ligger cirka ett par kilometer väster om Värnamo 
och öster om byn Nästa och i södra kanten av en kraftled-
ningsgata. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser: 

RAÄ Hånger 23:1 

RAÄ Gällaryd 53:1 

RAÄ Gällaryd 50:1 

Sven Karlsson, Nästa, Ekeberg 
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