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Horsk
källan

Borgho
olms ko
ommun

Vattenkälla för det vilda vid vandrings
v
sled.

kta:. Moränkäälla i ett störrre lövskogsom
mråde. En stoor
Fak
källldamm, cirka 10 x 20 m ochh med ett djup
p överstigandde
1m.. Distinkta upprinnor
u
kann synas i flera punkter i
botttnen. Temperratur +12 oC och kond
duktivitet 0,322
mS//cm.

Beskrivningg: Källan är belägen intiill vandringssleden
mellan Ismaanstorps borg och Gråborg
g, cirka 500m
m norr
om byn Åkerrby hylta. Om
mrådet är ett sttörre skogsom
mråde,
blandat barr-- och lövskogg. Tyvärr harr nyligen en sstörre
avverkning sskett i näromrrådet även om
m viss lövskoog har
sparats i källlans omedelbara närhet. Källan
K
omges aav en
omfattande vvårmarksväxtllighet av starrrkaraktär och är ett
uppenbart tiillhåll för villt, bland ann
nat älg. Källaan är
skyltad intill vandringsleden.

Historia: Hoors brunn varr offerkälla un
nder forntidenn och
fynd har gjoorts av olika djurben
d
och även
ä
människkoben.
Under djurgåårdsinrättninggens tid använ
ndes ”brunnenn” för
vattning av kungens hjortar. Hors eller hros äär ett
a
ha fört ordet
fornnordiskt ord för häst. Vikingarna anses
med till Englland.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62886194, E=599
9519

Proste
ens kä
älla

Borgho
olms ko
ommun

Helig källa
a med avrrinning ge
enom kalks
stensklintt.

Fak
kta:. Surbrun
nnars traditionnellt höga jäärnhalt, vilkeet
ock
kså tydligt framgår av deen järnfilm som finns på
vatttenytan. Temp
peratur + 9,7 ooC och kondu
uktiviteten 0,25
mS//cm. Källkareet är numeraa träinfordrat 0,5 x 0,5 m.
m
Vatttendjup cirka 0,2 m. Ingett synligt flödee men en bredd
horiisont av utflöde genom den
en kalkstenskllint som liggeer
mott havet cirkaa 15 m västter om källaan. I källan i
Källhorvan uppges avrinningeen till cirka 60 l/min via enn
dikeesanvisning occh påtagligt kkontinuerligt.

Beskrivningg: Källan är belägen omeedelbart västeer om
den s k sjöväägen söder om
m Enerum. En
n enkel skylt aanger
Surbrunnskälllan. Bilden visar
v
avrinnin
ngen från Proostens
källa genom kalkstensklinnten vid havett cirka 15 m vväster
n som Hagets kkälla.
om källan. I vissa skrifter benämns den
ger i ängsmaarken
Ytterligare een källa (huvvudkälla) ligg
(Källhorvan)) cirka 30 m öster om Prostens källa. D
Denna
källa är svårr att upptäcka men är tyd
dlig i ängsmaarken,
cirka 0,7 m ddjup.
Historia: Källan omnäm
mns i flera sk
krifter, vilka dock
samtliga berrättar om prosten Fagerrotth. Olof Fageerroth
hade studeraat i Uppsala samt i Tysklland, Hollandd och
Frankrike. Efter ett antal år
å som komm
minister i Bödaa blev
han prost ööver egen föörsamling. Haans berättelsee om
helsobrunnenn finns nedteecknad i Böd
da församlinggsbok
från 1766.
Prosten Fageerroth råkadee 1763 ut förr en hypoconndrisk
sjukdom occh blev sänngliggande till
t
1765. U
Under
sjukdomstideen erhöll han upplysnin
ngar om käällans
existens. Haan förstod attt emot en sjjukdom som hans
kunde surbruunnskurer varra nyttiga. Han lät hämta hem
vatten från bbrunnen och blev så smån
ningom botadd från
sina krämpoor. Av egen erfarenhet visste
v
han nnu att
Enerums surrbrunn hade läkande egen
nskaper, men ville
förvissa sig om att inga otjänliga
o
ämn
nen fanns i vaattnet.
net analyserat .
Prosten hadee stora besvär för att få vattn
Två flasktrannsporter till Kalmar läckte men
m till slut säände

han
n proven med postrodden tilll provinsiallääkaren i Visbyy,
som
m återkom meed goda betygg och rekomm
mendationer avv
vatttnet, som var mycket järnhhaltigt. Nu vaar det dags attt
inviiga surbrunneen. Denna cerremoni, den 15 juni 17655,
finn
ns noggrant återgiven i församling
gsboken, inkkl
psallmverser och prostens invvigningstal, som
s
visar stoor
kun
nnighet inom naturvetenska
kaperna. Den första veckann
fick
k surbrunnen 27 gäster. I prostens beerättelse finnns
återrgivet en män
ngd vittnesbörrd om vattnets förmåga attt
botaa en mängd ollika krämpor.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63552278, E=618
8747
REF
FERENS: Leennart Sjögrenn. Öländsk byg
gd, Åkerbo
hem
mbygdsförenin
ngs årsbok 19556 Smålands Gille,
G
stud
diecirkel 2011

Rälla källa

Borgho
olms ko
ommun

Upprinnor i ravinerr.

kta:. Den aktu
uella källan ärr en av flera läängs den västrra
Fak
kan
nten av en issälvsavlagringg benämnd Rällafältet.
R
Ettt
flerttal upprinnor i en eroderaad ravin samm
manflyter i enn
liten
n bäck som avrinner i raavinens botteen mot västerr.
Flöd
det av klart vatten är underr lågflöde min
ndre än 0,5 l//s
men
n enligt lokalbefolkning sstabilt och saannolikt högrre
und
der våta period
der. Temperatu
tur +8,1oC och
h konduktiviteet
0,26
6 mS/cm. I en bäck ccirka 100 m väster om
m
erossionshaket och som samlarr upp utflödett från samtliga
källlor i områdets norra del bbedöms flödeet under vårenn
upp
pgå till cirka 10 l/s.

Beskrivningg: Längs den västra
v
kanten av
a Rällafältet finns
ett stort antall källor som tvvingas upp därr isälvsavlagriingen
övergår i hårrt packad morään. Den här an
ngivna källan är en
av de sydligaare och är gaanska lättfunneen vid en stigg från
stugvägen. S
Stigen slingrarr sig längs den
n nämnda ravvinen.
Ravinen medd dess källa och
o den vackraa rena sandboottnen
är lätt att hitta men en
e informeraande skylt sskulle
ytterligare unnderlätta.
Historia: Flöödet i källornna kan påtagligt påverkas aav det
vattenuttag ssom sker i denn kommunalaa vattentäkten öster
om väg 1366. Äldre unddersökningsbo
orrningar visaar att
avlagringarna strax öster om källan haar en mäktighhet på
cirka 18 m vvarav cirka 5 m är vattenförrande. Strax nnedan
källan är em
mellertid mäkktigheten barra 2,5 m avv hårt
packade moiiga lager, vilkket är orsaken
n till att källvaattnet
trycks upp tilll ytan här.
En kvinna soom vuxit upp på platsen beerättar hur baarnens
uppgift i älddre tider var att
a hämta vattten från källaan när
den egna bruunnen hade sinnat.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62991285, E=594
4219
REF
FERENS: Sy
ydsvenska Inggenjörsbyrån
Geert Knutsson
Vaatten och Sam
mhällsteknik
SG
GU

S:t Elo
ofs kä
älla

Borgho
olms ko
ommun

Helig klintkälla.

kta:. Bergkälla intill kalksttensklinten. Klart
K
fint vattenn
Fak
i en
n källdamm om
m cirka 1 x 2 m och djupeet cirka 0,2 m.
m
Tillflödet under torrperioder kan bara sk
könjas genom
m
sipp
prande vatten i en kalkstensspricka. Vid denna
d
tid ingeet
synligt avflöde. Temperatur +12 oC och konduktiviteet
2 mS/cm.
0,22

Beskrivningg: Källan ärr belägen direkt
d
under den
markerade kalkstensklinnten intill väg
v
136 m
mellan
Borgholm ooch Köpingsvvik. Den är utmärkt meed en
informationssskylt. Noterrbart hur bin
b
födosökker i
kalkutfällninngarna på bergget ovan källaan. Källan ochh dess
omgivning ärr vacker och välskött.
v
Historia: Käällan har fåttt sitt namn efter
e
det ölänndska
lokalhelgoneet Elof. I en visa
v från 1600
0-talet berättaas om
Elofs öde occh martyrdöd. Visan handlaar om den gryymma
fru Gunnel, hennes maan och fångv
vaktaren Eloof på
Borgholms sslott. Av någon anledning hyste fru Guunnel
agg till Eloff. En gång, när hennes man
m var bortta på
krigsstråt, bjöd hon in Eloof till sig och gav honom rrikligt
omnade och m
medan
att dricka av god mjöd och vin. Elof so
h
nycklar till
t fängelsehåålorna
han sov tog fru Gunnel hans
nels man kom
m hem
och släppte ffångarna fria. När fru Gunn
fick Elof skuulden för det som hänt. Han
H skulle straaffas!
Fru Gunnel lät nypa hoonom med heeta järntängerr och
b
fast efteer två
stängde in hoonom i en spiktunna, som bands
otämjda hästar. Hästarnaa skenade ivääg över stockk och
e
och grätt och
sten; enligt visan sprang Elofs mor efter
plockade uppp hans ben. Vid Köpingss klint stötte Elof
huvudet så hårt i bergett att en källaa sprang fram
m. På
m stannade häästarna till slutt, helt
Kapelluddenn vid Borgholm
uttröttade. E
Elof var dööd sedan läänge, sargad och
lemlästad.

På Kapelludden
såg sedan sjööfarande i allaa tider ett ljuss.
K
Den
n grymma fru
u Gunnel fickk ett märkligt straff för sinna
ond
da gärningar – hon födde sjuu hundvalpar.
Sten
nröset nedan
nför källan är ett ”offferkast”, däär
väg
gfarande förr i tiden offrade en sten för attt hedra en dödd
män
nniska.

9 TM, N=63005142, E=603
3165
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Kalmar
K
läns muuseum
Köpings
K
sockenn fornlämning
g 41

Åkerb
by källa

Borgho
olms ko
ommun

Mångfaldigt källom
mråde med
d kärrmark
ker och sp
peciell veg
getation.

kta:. Källområådet ligger i eett större våtm
markskomplexx,
Fak
som
m kallas Högmossen och består av fleera källor ochh
kärrrytor som sam
mmanbinds avv en liten tyd
dligt markeradd
bäck
k. Vattnet är klart och kalllt (+6 oC på försommaren)
f
).
Flöd
det uppgår till cirka 7-8 l/ss under högflöde men avtaar
und
der sensommarrtid.

Beskrivningg: Källorna liggger vid vand
dringsleden m
mellan
Ismanstorps borg och Grååborg och cirk
ka 1 km södeer om
byn Åkerby hylta mellann Glömminge och Runstenn. När
vandringsledden genom skoogen kommerr fram till en ööppen
fuktig ängsm
mark är man framme vid källområdet. Den
största
käällan
med
de
vatten
uppvälland
och
blekeutfällninngar ligger på västra sidan av en liten
stengärdesgåård. Den har kraftigt tryck
k och markeraas av
betongringarr. Vid högvattten väller käällvattnet upp över
kanten och oomkring källaan har det bild
dats en liten kkupol
av källtorv. Betongringaarna, som in
nte stör intrrycket
p
g som genomffördes
nämnvärt, häärrör från en provpumpning
på 1960-talett av dåvarandee N Möckleby
y kommun.
Historia: Näärmast källorrna växer blaand annat maajviva
och tätört ochh längs bäckeen flera orkidééer som brudssporre
och honungssblomster. Annledningen tilll den för ölänndska
källor relativvt stora vattennföringen är sannolikt
s
det stora
tillrinningsom
mrådet i nordväst
n
och en jordt
dtäckt,
uppspruckenn kalkstensberrggrund med ett förhållanndevis
stort ytligt grrundvattenmaggasin.
Källområdet har varit offeerplats under järnåldern. V
Vid en
öt, gris och rrådjur
utgrävning hhar kluvna been av häst, nö
påträffats på en broläggninng av korslagd
da träkäppar.

Om
mrådet får ses som
s ett studieeobjekt av hög
gsta naturvärdde
specciellt med sitt läge intill vanndringslede

9 TM, N=62885029, E=599
9636
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: SG
GU
Naatur och kultuur på Öland, läänsstyrelsen i
Kaalmar län
Po
ousette, J och Möller, Å. Öllands
hy
ydrogeologi
Käällor i Sverigee, Källakadem
min

Fler besöksvärda källor

Nedan har sammanställts ytterligare några källor som på
allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor
eller med annat intresse

Kulturkällor:
Kalk-Nisses källa
En liten källa omedelbart nedan en kalkstensklev. Tillflödet består av utsipprande vatten från kalkstensberget med
tydliga kalkutfällningar och avrinningen från det lilla
källkaret är normalt inte synligt. Källan är belägen i direkt
anslutning till Bruddesta hamn och fiskeläge med sina
mycket fina sjöbodar i kalksten samt gamla anordningar
för hanteringen av båtarna. Kalk-Nisse var en originell
herre som förutom att försörja sig som stenarbetare var
debattör och nidskrivare.
Källa ödekyrka
En sägenomspunnen fantasifull källa i det NV hörnet av
kyrkogården. Tyvärr är den stensatta källan (diameter
cirka 0,9 m) numera torr (djup cirka 1 m). I anslutning till
den inhägnade källan har ett vackert vårdträd planterats.
Namnet Källa har socknen fått av en hednisk offerkälla,
troligen den ”brunn” som finns på kyrkogården. Med
kristendomen helgades offerkällan åt S:t Olof, sjöfararnas
helgon. S:t Olof var också kyrkans skyddshelgon. Det
finns lokala initiativ att om möjligt restaurera källan inkl
återskapande av vattenspegeln i dess botten. Kyrkan förvaltas av Riksantikvarieämbetet.
Koordinater Sweref 99 TM N6331548 E620274.
Gallmarås källa
Källa som ligger på gränsen mellan S Gärdslösa och N
Gärdslösa byar och även är fysiskt delad av en stenmur.
Källan har spelat en viktig roll för vattenförsörjningen i
de båda byarna och den gemensamma tillgången reglerades genom en lantmäteriförrättning redan 1817. Denna
förrättning beskrivs i ett dokument påträffat i ett gammalt
byskrin. Tillrinningen i det flacka landskapet sker via
sprickor i kalkstensberget och vid våta förhållanden även
ovan kalkstensflisan. Enligt uppgift håller källan en god
vattentillgång. Den vårdas av Södra Gärdslösa kulturgrupp.
Koordinater Sweref TM N629500, E606777.

Borgholms kommun

Bruda
arnas källa

Emmab
boda ko
ommun

Sägenom
mspunnen källa.

kta: Källan lig
gger i morän men omges av
a ett källkärrr.
Fak
Vatttnet tränger upp
u mitt i käällan ur ett par
p ådror, som
m
omg
ges att gråvitta utfällningaar. Vattenspeg
geln är delviis
täck
kt av vattenväxter. Vattneet rinner av mot
m norr i enn
källlbäck med mååttligt flöde.. Det läcker också ut vattenn
mott öster. Vatteentemperatureen var +9.8 °C
° på sensom
mmarren, pH 5.4 occh ledningsförrmågan 4,7 mS
S/cm..

Beskrivningg: Ca 4.5 km norr
n om Åforss. Källan är skkyltad
på den västrra byvägen mellan
m
Fiskessjö och Ulvaaskog.
Källan är myycket vackert belägen
b
i Hög
gaskog nedanfför en
ekbacke medd omgivande betesmark.
b

Enligt bondens in
nformation brrukar källan aldrig
a
torka utt.
Möjjligen kan en grustäkt ner titill berg uppstrröms källan ha
påv
verkan flödet men mer trooligt beror deet på det lågga
flöd
det under den extrema torkaan under 2013.

Historia: Käällområdets lääge och omgiv
vning stämmeer väl
överens medd beskrivningen av källan i Mobergs rooman
med samma nnamn. ”Det vaar en välsigna
ad källa som rrann i
ängen, en lääkekälla. Hon tog emot alltt ont, som vi fförde
med oss till henne, hon tog
t det med sig i sin fåraa och
förde det boort. För dennaa källa rann mot norr”. K
Källan
kunde t.o.m. ge flickorna mödomen
m
återr!
Denna övre, orörda källa vårdas
v
glädjan
nde nog nu geenom
kommunens försorg. Reensning av själva källann har
nyligen utföörts och försiiktig röjning uppströms kkällan
skulle återskkapa den stäm
mningsfulla miljö,
m
som Mooberg
framkallar i bboken, och soom fanns vid en radioinspeelning
om källor occh folktro vidd midsommarttid 1978, då oockså
Akademin föör de friska källorna,
k
den s.k. Källakaddemin
bildades. Sennare skapadess också ett dan
nsdrama baserrat på
Mobergs rom
man, vilket gavvs i TV 1983.
En nedre bellägen källa föörser idag gårrden nedanförr med
vatten genom
m självtryck frrån en ”källbru
unn”.

9 TM, N=62993996 , E=530
0307
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Viilhelm Mobergg 1946: ”Brud
darnas källa”.
Bon
nniers. Nytrycck 1959. Folkeet i Bilds förlaag.
Stig
g Tornehed 20
005: ”Brudarnnas källa – ett dansdrama”
d
Ur: ”Av och om Vilhelm
V
Mobeerg”. Carlsson
ns.

Drottn
ning Kristina
K
as källa

Emmab
boda ko
ommun

Viktig vatttentäkt.

kta: Källans läge
l
är myckket typiskt vid foten av enn
Fak
relaativt brant slu
uttning av saandig-moig morän
m
och denn
und
derliggande grranitberggrundden. Vattnet flödar
f
fram vidd
kon
ntakten mellan
n ett stort ochh flera mindree stenblock, så
att det
d bildas en källbassäng
k
(sse foto).

Beskrivningg: Ca 2 km noorr om Lindåås vid Bielkelleden.
Flödet mättes några år i början av
a 1980-talett och
fluktuerade ddå mellan 155 och 70 l/miin med det hhögsta
flödet på vårren och det läägsta på senssommaren ochh förhösten. Vatteenkemin anallyserades 196
68-1986, då kkällan
ingick i SGU
U:s grundvatteennät. De flestta parametrarnna var
tämligen staabila, t.ex. allkalinitet, kallciumhalt ochh pH
(omkring 6.00), medan maagnesiumhalteen fluktueradee och
ökade någott under 19700- talet och sulfathalten
s
öökade
tydligt underr samma tid (en försurnin
ngseffekt). Enn del
speciella växxter, främst mossor
m
som sto
or näckmossa,, trivs
i och omkrinng själva källann.
Historia: Ennligt en lokal (och
(
fantasifulll) tradition raastade
drottning Krristina vid käällan och lät sig serveras dess
vatten (däravv namnet), när
n hon på sin resa mot Rom
lämnade landdet efter sin trronavsägelse. Källan har haaft en
mycket viktiig funktion föör vattenförsö
örjningen såvääl för
den tidiga toorpbebyggelsen i närheten
n (”Johans käälla”)
som för den nnutida bebygggelsen.

Så sent
s
som under torrsomrarn
rna på 1950-1960- talen baar
män
nniskorna vattten 300-400 m från dennaa källa upp tilll
husen på höjden.. Nu är källann en omtyckt vattentäkt vidd
v
i trakten, den ss.k. Bielkeled
den.
en vandringsled

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62776996 , E=533
3133
REF
FERENS: Gert
G Knutsson 1971: Studiess of groundwatter flow in till soils. GFF Vool. 93, s 1-22.

Grön källa

Emmab
boda ko
ommun

Välunders
sökt källa.

kta: Källan kan ses ssom ett typ
pexempel påå
Fak
morränkällor i Sm
måland. Källom
mrådet ligger i nedre delenn
av en lång, svag
g sluttning i hårt packad, sandig-moigg
undvattnet tilll
morrän, där en bergtröskel tviingar upp gru
marrkytan. Vattneet från huvuddkällan samt mindre
m
källorr
sam
mlas i en bäck, som rinner m
mot nordost ned
n till Åsgöl..
Vattten sipprar occkså ut på breed front omkring källorna,,
vilk
ket försumpat marken ochh gett upphov
v till ett tuntt
torv
vlager. Bland växterna määrks rikligt med
m gullpudra,,
bräk
ken och ständigt gröna mosssor (i källornaa).

Beskrivningg: Ca 1.4 km
m norr om Algutsboda
A
kyyrkby.
Skyltad. Källlan har ett – för
fö moränområåden i dessa trrakter
– relativt krraftigt flöde: 60 liter per minut i meddeltal.
Flödet varierrar dock melllan 25 och 130 liter per m
minut
beroende påå växlande nederbördsförh
n
hållanden. G
Grundvattenbildninngen är i medeltal
m
ca 175 mm peer år.
Vattentempeeraturen varierrar mellan +5--+80C beroend
nde på
s reaktion (p
pH 6,2 i meddeltal)
årstid. Vattnet har svagt sur
CO3/l i medeeltal).
samt låg buuffertkapacitett (12 mg HC
Vattnet är m
mjukt och haade tidigare låg
l nitrathalt samt
måttlig sulffathalt. Vatteenkemin har dock föränd
ndrats,
framförallt ggenom en markant
m
nitratthaltsökning pp.g.a.
nedbrytningeen (mineraliseeringen) av den
d stora männgden
organiskt maaterial på och i marken efteer skogsavverkkning
och uppröjniing efter storm
men Gudrun. Denna
D
effekt avtar
efterhand (see s. xx).
Historia: Vaattnet har nytttjats av folk i trakten, säärskilt
under torrsom
mrar, när vatttnet i grävda brunnar tagitt slut,
eller när m
man velat få tillgång till ett välsmakkande
dricksvatten. Källan har inte
i
”sinat i mannaminne”.
m
. Den
undersöktes dels på 19500 - talet som tänkbar vatteentäkt
d
i ett parr forskningsprrojekt
för Algutsbooda kyrkby, dels
(1963, 19800) samt 19881-85, då käällan blev ettt av
huvudobjekteen i en doktorrsavhandling om
o metoder fför att
bestämma grundvattenbildning med
d exempel från
moränområdden i SO Sverige. Detaljeraade undersöknningar
av jordlager och berggrunnd gjordes med
m borrningar
ar och
Grundvattennivvåfluktuationeer i källan ooch i
geofysik. G
k
m
mättes
observationsrrör samt avv flödet i källbäcken
regelbundet uunder flera år.. Källan har också sedan sluutet

av 1980-talet ingått
i
i SG
GU:s observaationsnät medd
ovtagningar fför att följa vattenkeminn.
regeelbundna pro
Källan och områd
det däromkrinng drabbades mycket
m
hårt avv
skad
dor efter storm
men Gudrun ppå nyåret 200
05. Stormfälldda
storra granar med rotvältor, kraaftiga alar och
h björkar doldde
källlområdet helt. Efter uppröjnning av storm
mfällena visadde
det sig att källom
mrådet förändrrats påtagbart – huvudkällann
de fått ett ny
ytt läge, flerra mindre käällflöden hadde
had
skap
pats och nitrathalten ökatt. Efterhand har
h källmiljönn
alltm
mer återfått sin ursprungliga
ga karaktär.

9 TM, N=62888072 , E=535
5857
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Peer-Olof Johannsson 1987: Methods
M
for
estim
mation of direect natural grooundwater recharge in
hum
mid climates – with examplees from sandy
y till aquifers
in southeastern Sweden. Trita--Kut 1045, KT
TH.

Hareb
bo källa

Emmab
boda ko
ommun

Bergkälla
an.

kta: Källan trränger fram i en liten klyfta i grårödd
Fak
gran
nit vid nedree delen av een moränhöjd
d. Källan harr
stän
ndigt, men svaagt flöde med avrinning i en
n bergspricka.

Beskrivningg: Ca 4 km NN
NV Långasjö kyrka. Källann kan
nås via en sstig från fastiigheten Hareb
bo Södergård 2:13
eller från väggen, som går från Långasjö
ö mot Hareboo. Där
finns ett hyggge med en uppplagsplats /p
parkeringsplatts och
därifrån är ddet c:a 50 m till
t källan. Beergklyftan är 0.5 –
1,0 m djup. Hela vattenyytan täcktes vid
v fältbesökket av
järn-bakterieer (som en oljjefilm). Källan fryser aldriig. På
mågan
förhösten varr temperatureen + 10.7 °C., ledningsförm
002 uS och pH 5.9. Någgra tiotal meteer söderut finnns en
liknande, miindre källa, också i en berrgklyfta, menn med
svagare, difffust flöde ut i en kärrmark
k. Även här fanns
rikligt med jjärnbakterier på vattenytan
n. Källorna nnyttjas
som vattentääkt för betesdjuur.
Historia: Käällan har enliggt markägaren
n delvis fördjjupats
med hjälp avv korp och speett. Den har alldrig riktigt kuunnat
tömmas. Denn sköts av marrkägaren (Götte Melin).

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62773777 , E=527
7286
REF
FERENS: Sttig Hermanssoon 2012: Vattenkällor i
Lån
ngasjö. Långassjökrönika 20 12. Långasjö Sockens
Hem
mbygdsförenin
ng.

Rörsb
bo källlor

Emmab
boda ko
ommun

Källbyn.

kta: Rörsbo by
b är sannolikkt den mest källtäta
k
byn i
Fak
helaa kommunen. Vid en detaaljkartering 19
963 noteradess
intee mindre än 20 källor, see karta. Det stora antalett
förk
klaras genom grundvattenut
utflöden i lågp
punkter i olikaa
lägeen vid kombin
nationer av ollika geologisk
ka strukturer i
berg
ggrunden occh moränen under relaativt kraftigtt
väx
xlande höjdförhållanden.

Beskrivningg: ca 3.5 km
m SSV Emmaboda stationn. En
central källa i byn med staarkt flöde byg
ggdes ut till bbrandU för
damm. Utflöödet från deenna har nytttjats av SGU
miljöövervakkning. Vattenn provtogs och analyseraddes i
regel fyra gåånger om åreet under perio
oden 1968 - 22010.
Vattenbeskafffenheten harr varit god och
o
relativt stabil
under tiden, men pH-värddet varierade kraftigt
k
mellaan 5.4
980-talet, d.v .s en
och 7.1 meed lägst värdden under 19
försurningsefffekt, medan nitrathalten sjönk
s
vid neddläggningen av jorrdbruksdriftenn under 1970-ttalet se kap 33).
Historia: Dee flesta källornna har använts som vattentääkter,
dels för byborna, dels förr boskapen, främst
f
betesdjjuren.
r
hade en källa
Markerna vaar stängslade, så att man i regel
inom varje hhage/äng. Vatttenbeskaffenh
heten var växllande,
dels god i kkällorna i skoogsmark, dels mer eller m
mindre
påverkad gennom betesdjurren och jordbrruksdriften i öövrigt.
Många av käällorna är num
mera i dåligt skick
s
genom aatt de
inte längre annvänds och däärför inte rensas.

Men
n en av skog
gskällorna i vväster (markerad med pill)
bild
dar en källbasssäng nedanförr en liten brantt med block.

LÄGE: Källområåde, se detaljkkarta
REF
FERENS: Geert Knutsson 11971: Studies of groundwatter flow in till soils. GFF Vool. 93, s. 1-22.

Fler besöksvärda källor

Emmaboda kommun

Fiddekullakällan

Klasatorpskällan

ca 1.7 km O Vissefjärda kyrka. Källa med viss avrinning
vid stort flyttblock med en vacker lövskogsbacke och äng
ovanför.

ca 1.2 km OSO Långasjö kyrka. Källa i morän i skogen
till höger vid grinden till Klasatorpet = Korpamoen i Utvandrarfilmen.

Läge: Sweref 99 TM, N=6265431, E=538545

Läge: Sweref 99 TM, N=6269801, E=528161

Fixalundakällan

Lönnmålenkällan

ca 2 km NNO Emmaboda station. Källa i morän och med
ett relativt starkt flöde.

3,5 km SV Algutsboda kyrka vid gränsen till naturreservatet Huvudhultakvarn. Stor källa mellan moränblock i
nedre delen av en lång moränsluttning. Svag avrinning i
liten bäck åt öster. Temperatur +9,5oC, pH 6,4 och konduktiviteten 0,01 mS/m.

Läge: Sweref 99 TM, N=6277452, E=534141
Förlångsö skolkälla
ca 7.5 km NO Vissefjärda kyrka. Källområdet består av
två källor i morän med kärr nedom och avrinning i en
liten bäck. Den större källan har ett kallt och klart vatten
med låg ledningsförmåga och pH 6.6.
Läge: Sweref 99 TM, N=6268657, E=543824
Granets källa
Strängsmåla, ca 1 km S Långasjö kyrka. Källa nedanför
moränsluttning med öppen vattenspegel och svagt flöde.
Sägenomspunnen.
Läge: Sweref 99 T M, N=6269880, E=527440

Västrabykällan
2.5 km SO Emmaboda station. Källan ligger i morän, är
stensatt med klar vattenspegel och är sällan uttorkad; s.k.
”vägkälla”
Läge Sweref 99 TM, N=6274113, E=534271
Öremålakällan
3.2 km SSO Vissefjärda kyrka. Stor, djup källa nedanför
brant moränbacke; ingen synlig avrinning men kallt och
gott vatten.
Läge Sweref 99 TM, N=6263019, E=538567

Huvudhultakvarns källsystem
3.5-4,0 km SV Algutsboda kyrka. Flera källor, ”källsåg”
och källkärr på olika nivåer i sluttningen med morän
(överst) och grusterrasser,(se s.xx). Naturreservat.
Läge: Sweref 99 TM, N=6285443, E=527905
Hällasjö brunn
Ö. Hällasjö, ca 4.5 km O Algutsboda kyrka. Källbrunn i
morän med järnhaltigt vatten, som var grunden till en
lokal hälsobrunn 1880 – 1921.
Läge: Sweref 99 TM, N=6285228, E=539554

Referenser:
Stig Hermansson: Vattenkällor i Långasjö. Långasjökrönikan 2012. Långasjö Sockens Hembygdsförening.
Nanna Johannisson & Helene Gustavsson: Vila vid denna
källa…Utflyktsmål i Emmaboda kommun. Emmaboda
kommun 2010.
Gert Knutsson: Huvudhultakvarns naturreservat med
omgivning. Algutsboda Sockenbok IV. 1977
Gert Knutsson & Stig Tornehed: Källor i Algutsboda.
Algutsboda Sockenbok VI. 1984

Bullerrkällan
n

Hultsffreds ko
ommun

Lysande k
källdamm
m.

s
mot österr. Flera upprinnnor samlas tiill en relativt stor
s källdamm
m. Denna är nåågot uppdämdd
Fakta: Moräänkälla i hög slänt
med utlopp ttill ett distinkt bäckflöde vid
dare ner mot ddalbotten. Flödet är cirka 1 l/s. Den storaa källdammen är cirka 5 x 2
n i storlek diaameter 0,5 m ooch djup 0,15
5 m resp 1,2 x
m och 0,2 m djup. Två tydliga mindre källkar strax oovan dammen
0,5 m och djjup 0,2 m. Kllart och frisktt vatten. Tempp +6,4o C och
h konduktiviteten 0,44 mSS/cm i samtlig
ga källkar ochh
dammen

Beskrivningg: Vid gården Tjärnshult gåår man till högger runt
ladan och fö
följer en litenn skogsbilväg
g cirka 100 m
m. När
denna börjarr luta nerför tar
t man till hö
öger på en hööjdrygg
(sticker ut soom en udde i skogen)
s
cirka 50 m. När terrrängen
börjar luta nnerför ser mann den vackra källdammen ssom en
lysande speggel halvvägs ner
n i slänten. Dammen
D
är om
mgiven
av vackert grrönt mosskläddda stenar, straax ovan källann ligger
ett större klippblock. Deen högvuxna skogen är glles och
marken är föörutom mossaa klädda med blåsippor undder våren.

Vandringslede
V
en Lönnebergaaleden passerrar i närheten (cirka
250
2 m väster om
o källan) occh en avstickaare till källan är väl
värd
v
sin möda.. Mycket besööksvärd.

Historia: Uppphovet till naamnet Bullerk
källan är i dettta sammanhang intee klarlagd.
Den södra aav de två småå källkaren ärr lite djupare belägen
m sin rena fina
f sandbottenn verkar
mellan ett paar block och med
det troligt attt det är i dennna som gårdeen har hämtatt vatten.
Detta intryckk förstärks ockkså av att den synes ha variit inhägnad av en nuumera raserad gärdesgård.

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66372073, E=5
559710
REFERENS:
R
SGU

Fosters källa

Hultsffreds ko
ommun

Kristi källla.

c
5 m frånn
Fakta: Källaan är belägen i en hög morränslänt mot ssydost. Slänteen är cirka 15 m hög och kkällan ligger cirka
krönet. Huvuudkällan utgörrs av en punkttkälla med tyddligt inflöde och
o avflöde via ett markeratt avflödesdikee vidare underr
en skogsväg och ner mot dalsänkan.
d
Fleera upprinnor mer eller min
ndre tydliga fö
örekommer i sslänten. Det samlade flödett
0 m djupt. Temp
T
+6,8o C och konduk
ktiviteten 0,466
är mindre änn 0,5 l/s. Källlkaret är cirkaa 0,5 x 0,5 m och cirka 0,2
mS/cm.

Beskrivningg: Ta till högerr i byn Fallhu
ult och följ en mindre
skogsbilväg cirka 700 m. Källan är bellägen i direkt anslutm § och infformatning till vägeen på höger siida. En skylt med
ion att källann är skyddadd enligt lag markerar
m
tydliggt dess
läge. Vederbbörlig hänsyn har också taagits vid den omfattande avverkkning som nyligen skett i om
mgivningen. V
Vackert
mossklädda sstenar omger källan.
k
Historia: Ennligt RAÄ:s upppgifter angerr ortsbefolkniingen att
ett flertal myynt hittats i källan
k
samt vissa redskap av järn.
Enligt en traddition ska en ung
u moder ha en natt ha slaagit ihjäl
sitt nyfödda barn och beggravt det invid
d källan i ett oodlingsröse. Markenn har av ortsbborna ansetts besitta övernnaturliga
krafter. Undder senare tid har hembygd
dsforskare böörjat använda namneet Kristi källa men enligt orrtsborna är deet riktiga
namnet Fosteers källa.

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66371678, E=5
555398
REFERENS:
R
RAÄ

Källbä
äcksm
mossen
n

Hultsffreds ko
ommun

Källkärr m
med flera upprinnor
u
r.

m flera upprrinnor. Kärrett har en total yta
y av cirka 4400 m2. Det samlade flödett
Fakta: Källoområdet bestårr av ett kärr med
från kärret ärr cirka 2 l/s.

Beskrivningg: Källområdeet är beläget cirka
c
50 m noordväst
om en mindrre grusväg occh cirka 3 km
m från vägen mellan
Fågelfors occh Virserum. Mobiltäcknin
ngen är dåligg vilket
gör områdett något svårfu
funnet. Kärrett är inklämt mellan
flera morän-/bergkullar. I kärret finns ett flertal uppprinnor
t
avvikeer från helhetten. En
som med sinn växtlighet tydligt
viss tveksam
mhet råder vilkka av upprinn
norna som strrikt ska
definieras soom källa men helheten i käällkärret skapaar visst
besöksvärde..

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66343589, E=5
545050
REFERENS:
R
SGU

Malms
s källa
a

Hultsffreds ko
ommun

Stor, opåv
verkad kä
älla i isälvs
savlagring
g.

kta: I slänten av en isälvsaavlagring mellan markeradde
Fak
morränhöjder. Utsströmning i enn bred front med
m tre kraftiga
pun
nktkällor 10-2
20 m längre nned. Källan ingår
i
i SGU:s
grun
ndvattennät som nr 4 i obbservationsom
mråde 84 Vim
mmerrby. Vattnet har en temperaatur som varieerar mellan +667oC och har ett medelvärde ppå pH som är
ä 6,3 samt enn
kon
nduktivitet på 6-7 mS/m. (Footo Anders Damberg)

Beskrivningg: Källan är belägen
b
cirkaa 5 km sydosst om
Virserum occh 1,1 km norr om Ramseebo (Norrgårdden) i
slänten nedan
anför spetsen av
a en smal in
näga mot norddväst.
En kraftlednning ger en viiss vägledning
g vid uppsökkandet
men detaljkaartans småväggar är inte tillg
gängliga/farbaara så
promenaden är lång.
Källvattnet ssipprar fram på
p bred front i slänten, meen 10
till 20 m länggre ned komm
mer tre kraftig
ga punktkällorr fram
i norra kanteen av den lilla bäckfåran. Flödet är krraftigt
över den ställlvis grusiga-ssandiga, ställv
vis steniga boottnen
och tilltar eft
fterhand till 300 l/s vid utflöd
det i den nedaanförliggande kärrrmarken. Botttnen täcks i viissa lugnare ppartier
av olika mossor och omkkring bäcken växer bland annat
gullpudra, kkabbleka, kärrrviol och krraftiga bestånnd av
majbräken.
Källvattnet hhar provtagits regelbundet av
a SGU, oftasst två
gånger per årr under en perriod efter 1979
9.
Historia: Käällan är myckket sevärd occh känd av orrtsbefolkningen. D
Den nyttjas avv fritidsboend
de för att få ettt gott
dricksvatten.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63350077, E= 53
38385
REF
FERENS: SGU.
S
Källakademin,
K
, Källor i Sverrige

Stubb
bhultkä
ällan

Hultsffreds ko
ommun

Källa ur d
det kluvna berget.

b
Källdam
mmen är cirka 3 x 1,5 m occh cirka 0,2 m
Fakta: Bergkkälla i norrlägge. Källan rinner fram ur ettt uppkluvet berg.
djup. Från kkälldammen skker en diffus avrinning på bred front ut över en odlaad kärrtorvmar
ark. Området runt
r
källan ärr
påtagligt vatttensjukt. Källddammen är in
nhägnad med een gärdsgård för
f att hindra djur från att ggå ner sig men
n även skyddaa
källan från ddjur. Temp +66,5o C, kondu
uktiviteten 0,445 mS/cm. Om
mfattande väx
xtlighet av typpisk källkarak
ktär. Klart ochh
friskt vatten.

Beskrivningg: Källan är belägen
b
vid Stubbhults
S
gårrd som
ägs och förvvaltas av Emåådalens naturskyddsföreningg. I det
charmiga betteslandskapet finns två lok
kala promenaddslingor
med informaationsskyltar. Källan finns i nära anslutnning till
den gula slinngan och är lättt synlig på beetesmarken/vååtängen
nedanför gårrden. En krafttig bergknallee, kallad Trolllberget,
cirka 5 m höög är uppkluvven i halvmetertjocka skivvor och
källan rinnerr fram i markpplanet och omges av en skyyddande
gärdesgård. I den aktuellaa berg-/morän
nslänten finns ytterligare ett antaal mindre marrkerade källorr. På motsatt ssida av
våtängen harr man rörsatt en
e källa för gåårdens vattenfförsörjning. Denna källa matas med
m vatten fråån den s k Putttemosmarken vid deen röda promeenadslingan. Y
Ytterlisen i skogsm
gare en kalllkälla anges finnas längstt bort vid deen röda
slingan. En äldre källa anges i Rik
ksantikvarieäm
mbetets
kt förstörts/skkadats i
fornsökregistter men denna har sannolik
samband meed omfattandde avverkning
gsarbeten i eett våtmarksområdee.

Vidare
V
redovissas den omfaattande föreko
omsten av en varierande flora, alllt från orkidéeer till ädellövsskog. En åkerr kallades
d för Havreh
horvan vilkett antyder en mager
m
gödslinng som
passade
p
för havreodling.
h
G
Gårdens tidig
gare ägare, Ingmar
I
Jonsson
J
som skänkt
s
gårdenn till Natursky
yddsföreningeen, har
även
ä
skrivit en
n bok, Draksåådd, som förttäljer olika hiistorier
kring
k
gården.

Källan och omgivningen inkl gården är mycket bbesöksvärda.
Historia: Naaturskyddsföreeningen har saamlat informaation om
gården, beteslandskapet och
o en mångffald av kulturrhistoria
mation i en brooschyr.
från platsen ooch redovisar denna inform

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66364430, E=5
555987
REFERENS:
R
Emådalens naaturskyddsförrening

Fler besöksvärda källor

Nedan har noterats ytterligare en källa som på allmänna
grunder betraktas som sevärd och som är relativt lättillgänglig.
Järnkällan
Järnkällan är belägen i den centrala delen av det s k Hultsfredsdeltat, ett isälvsdelta som i huvudsak är uppbyggt av
sand. Källan ligger strax intill rv34 och nära Silverån.
Källans uppkomst torde bero på förekomst av tätande
lager av lera och silt i och under sanden. Flödet anges av
SGU till 2-5 l/s. Vid källan har en flack kupol av järnutfällningar bildats och med typisk rödbrun färg. Källan har
provtagits av SGU under en lång tidsperiod. Källans tillrinning kan enligt en teori härröra från ett djupt liggande
lager, en åskärna, som täcks av finkorniga lager. Omfattande skogsavverkning kan ha stört källans närområde
under senare tid. Referens: SGU Rapport K457. Grundvattenmagasinet Hultsfredsdeltat.
Koordinater: Sweref 99 TM N 6374941 E 550257

Hultsfreds kommun

Aboda
a bykä
älla

Hög
gsby ko
ommun

Central by
ykälla för allmänhetten

Fak
kta: Moränkäälla på förkasstningsbranten
ns sydostslutttning
g. Kapacitet mindre
m
än 0,5 ll/s

Beskrivningg: Strax öster om byvägen i Aboda by i den
södra delen av Högsby kommun.
k
Närh
heten till sjönn Alle
vackra
ra och
gunnen med sina totalt tree utlopp och extremt
d allmänna besöksvärdet.
b
Även
skyddsvärda natur höjer det
den närbeläggna toppen Abboda Klint meed sin vidundeerliga
utsikt är besööksvärd.

Dam
mmen har ett bräddavloppp, ett rör med
d en kran som
m
alltiid står öppen
n, för att unddvika översväämning. Innann
terrassen och dam
mmen byggdees var det enlligt uppgift ettt
kärrr i sluttningen kring källflöddet.

Historia: Vid det tredje och
o sista skifteet av byn som
m stod
klart 1905 ggjordes markeen kring källaan, liksom fäägatan
som är kantad av stenmuurar, till allm
männing. Det vväxer
ädellövträd ooch fruktträd i byn och i markskiktet finns
blåsippa ochh gullviva. Vidd källan växer en stor ask.. Källan är stensattt sedan längee och har ett trälock
t
som skkydd.
Fram till 1950-talet hölls källan ren från
fr löv och aannan
växtlighet occh man tog vaatten genom attt ösa upp i kaar etc.
På 1970-talett grävde man ur omedelbarrt nedströms kkällan
för att göra ddet möjligt föör djur att driicka på egen hhand.
Detta har m
medfört att stensättningen delvis har uunderminerats ochh vattnet tillföörts näring av att djuren haar gått
omkring.
Det finns flerra rikt flödandde källor i byn
n. I en trädgårrd har
man anlagt een terrass i slutttningen och i den en damm
m.

9 TM, N=63224878, E=558
8887
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: SGU,
S
Ann-Kaarin Thorén.

Annlis
skällan

Hög
gsby ko
ommun

Källa att v
vila vid

Fakta: Moräänkälla i den västra
v
foten av en sluttningg. Källkar cirk
ka 1,5 x 2,5 m och 0,3 m dj
djupt (0,5 m tiill fast botten)).
Tillflöde frånn sidan och bootten. Ett disttinkt utflöde ccirka 0,5 l/s till en närliggande mindre bbäck. Kraftig järnutfällning
j
i
såväl källkarret som avflöddet. Temperatu
ur +5,9 oC

Beskrivningg: Från Högsbyy åker man Allévägen
A
ut occh fortsätter cirka 4 km till en skoogsbilväg till höger,
h
skyltadd LjungCirka 100 m före
f
denna avttagsväg finns en skylt
hällevägen. C
”Annliskällann” som visarr in på en liteen stig som l eder till
källan efter cirka 50 m. Källan liggerr i anslutningg till ett
mger det vackkra källjätteblock occh flera minddre block om
karet. I den breda morännslänten finnss ett flertal anndra uti
är av sam
mma dignitet ssom huströmningar även om de inte
vudkällan.
Historia: Skkogen runt käällan är gallrad
d men med sttor hänsyn till källaans när-områdde. Källan hållls väl rensadd och en
träkåsa är uupphängd på en trädstam som service för den
trötte vandraaren. Omgivnningen till käällan inbjuderr till en
stunds behagglig vila. Källaan är mycket besöksvärd.
b

LÄGE:
L
Swereef 99 TM, N=66338970, E=5
565033
REFERENS:
R
SGU

Bruse
emålak
källan

Hög
gsby ko
ommun

Skogskälla vid en ås
å

kta: Källan ärr belägen i kkanten av och
h öster om enn
Fak
störrre isälvsavlag
gring. Källbasssängen är ciirka 5 x 3 m
men
n bara cirka 0,15 m djup och med mycket förna i
botttnen. Temperaatur +4,3o C. Inget synligtt till- eller ut-flöd
de. SGU angeer dock ett gaanska kraftigt flöde vilkett
kan
n ha förändratts genom såvväl grustäktveerksamheten i
närh
heten som sko
ogsgallringen.

Beskrivningg: Källan är reelativt lätt attt hitta i en nyyligen
gallrad skogg. Omgivninggen är dock inte
i
särskilt tilltalande. Samtliga småvägarr som leder tilll området är bommade vilket fförsvårar besöök. Besöksvärdet skulle ökaa med
kompletterannde informatioon.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63225594, E=572
2935
REF
FERENS: SGU
S

Ekenä
äs källla

Ka
almar ko
ommun

En gamm
mal hälsobrrunn vid Kalmarsun
K
nd.

kta: Flöde: Den är numeraa igenslammad
d men på kannFak
tern
na finns spår av
a järnhaltiga aavlagringar.

Beskrivningg: Källan liggger vid Kalm
marsundskustenn c:a
1,5 km norr om Ekenäs. Ta
T av från gam
mla E22 (vägg 570)
k
En maarkväg leder nner till
vid Igelösa ggård ner mot kusten.
fiskebodar viid stranden. Strax
S
innan deem korsar en vvandringsled. Följj den söderut några hundra meter.

Men
n det var källan som var centrum för verksamheten
v
n!
Kl. 06.00 på mo
orgonen börjaade utskänkn
ningen, då vaar
net serveradess.
källlan nyöst och det iskalla, järrnhaltiga vattn
Bessökarna skullee ha ett visst antal glas vattten varje dagg.
Man
n ”gick på vattten” som det hette.

Källan liggerr några tiotall m ifrån stranden i en alddunge
och är överbbyggd med brunnskur.
b
Deen ligger på pprivat
område menn platsen vid kuren
k
är tillg
gänglig för alllmänheten.

Närr verksamheteen var som sttörst på 1870- och 80-talenn
var över 500 gässter inskrivnaa här varje som
mmar. En stoor
del hyrde in sig i hus i Ekenääs och gick sttrandstigen hitt.
memot 1900 avtog
a
verksam
mheten, Ronneeby och Nybroo
Fram
brun
nnsorter hadee blivit de sstora inneställena, men ettt
min
ndre antal trog
gna stamgästerr kom ännu under årtiondenn
hit. Pensionat dreevs här ännu inn på 1930-taleet.

Historia: Vidd Ekenäs källa anlades und
der andra hälftten av
1860-talet enn hälsobrunn som blev ettt mycket poppulärt
sommarvistee för societettsfolk främst från Kalmarr och
Läget var myycket bra, bryg
ggan här angj ordes
Karlskrona. L
dagligen av de passageraarbåtar som trrafikerade Kaalmarotell med 17 rum,
sund. Här faanns ett pamppigt brunnsho
brunnssalongg, kaffestuga varmbadhus och kallbadhhus. I
brunnssalonggen, Gula pavviljongen, höllls de glada ffester
som förhöjdde det muntraa brunnslivet. Här fanns oockså
mottagning fför läkare som
m två gångerr i veckan beesökte
anläggningenn. I kaffestuggan, eller Schw
weizeriet som
m den
kallades, en lång envåninngs byggnad med
m veranda längs
ena sidan, seerverades kafffe och andra läskande dryycker.
Invid sjöstraanden låg varm
mbadhuset. Där
D fanns fyraa badrum där badeerskor tog hannd om gästerna och tvagadee dem
efter alla konnstens regler. För vattentillgången svarad
ade en
gammal båtssman som puumpade upp sjövatten i ettt par
väldiga tunnnor på andra våningen, vaarifrån det övver en
uppvärmninggsanordning kunde
k
tappass ner i badkkaren.
Gäster som sså önskade kuunde här erhållla gyttjebad i bästa
”Ronnebygytttja”, eller serrvas med det bästa
b
som då fanns
– behandlingg med elektriciitet!

Hela anläggningeen revs kring 1940. I dag är
ä det bara denn
lillaa sexkantiga vita brunnskkuren över käällan med deet
järn
nhaltiga vattneet som står kvvar och minnerr om tider som
m
variit.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62665104, E=572
2889
REF
FERENS: Sö
ödermörekröniikan 2003. Laars Larsson.

Mokälllan

Ka
almar ko
ommun

Välskött s
skogskälla
a.

kta:. Mokällaan är belägeen i direkt anslutning
a
tilll
Fak
grussvägen 3 km
k
NV om
m Läckeby, Åby sockenn.
Tem
mperatur +7,0
0 oC, pH 6,,5 och kond
duktivitet 0,099
mS//cm.

Beskrivningg: Mokällan ligger vid södra fotenn av
Bäckeboåsenn norr om
m gården Mossen. F
Flödet
uppskattadess vid den hyddrogeologiskaa karteringen 1979
till intervalllet 10 – 255 l/s och beskrevs
b
som
m en
källhorisont med rika jäärnutfällningarr. Sedan desss har
källan föränddrats, dels harr ett brett dikee grävts från kkällan
genom en källtorvmarkk, dels görs stora uttagg för
bevattning av bl.a. joordgubbsodlin
ngar genom två
5 m från källan. Källan kaan nu
rörbrunnar i åsen knappt 50
beskrivas som
m en punktkäälla med ett visst
v
upptryckk och
växlande flödde beroende på
p uttagens sttorlek (knapptt 1 l/s
under bevattnningstid, störrre flöde under vintertid).

Historia: Källan
n har i alla tiider försett flera
fl
byar medd
vattten, speciellt under torrssomrar, då den varit enn
oväärderlig tillgån
ng för såväl m
människor som
m djur. Genom
m
att uttagen
u
för beevattning inte görs i själva källan behållls
källlmiljön. Källan vårdas av Å
Åby hembygdssförening, som
m
har försett källan med vattennskopa, placeerat ut bänkaar
kring källan samt satt uppp en skylt med text, vilkeet
omk
lock
kar till besök.

Agronomen Bruno Tjärvaar, som hämtaade sin hustruu i en
av gårdarna i den by källann ligger, skald
dar om källan::
Där skogsbyggden slutar occh slätten tar vid
spritter en gllittrande källaa ur jorden.
Den porlat ooch kluckat senn urminnes tid
d
v
är vord
den.
i sommarens tid som när vintern
r
sin rand
Otal av mänsskor den sett runt
som blott en minut begrunndat dess eviga
a väsen
och stuckit i iskalla vattnet sin hand
och sedan deen torkat på svvajande gräseen.
Likt dess vattten sprittandee rent vid källa
an
som lugnas ooch grumlas på
p vägen mot havet
h
är mänskans liv ej sällan
från barndom
mstid tills det blir begravet.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62996371, E=576
6746
REF
FERENS: Åb
by hembygdsfförening
Brruno Tjärvar ””Allting har en
n ände men
Kaalmar län har två” SGU

Nyma
annakä
ällan

Ka
almar ko
ommun

En liten g
glittrande källa.
k

kta: Berg/moränkälla. Källlan bryter frram under ettt
Fak
sten
nblock i en sluttning och är 60 cm breed och 80 cm
m
djup
p. Från den leeder ett på bäggge sidor sten
nsatt litet dikee.
Källan har svag
g, men ständiig avrinning. En pumptesst
ang
ges ej ha tömt källan. Tempperatur +10,7 oC, pH 6,7 ochh
kon
nduktiviteten 0,06
0 mS/cm.

Beskrivningg:. Belägen påå Nygärde f.d. allmänning i Arby
socken helt nnära gränsen mot Mortorp.. Den kan nåss från
vägen Vassm
molösa-Påryd, kör en mindrre skogsväg nnorrut
till den tar sllut efter 1200 m. Gå en stig
g vidare norruut 200
m. Källan ligger 10 m från stigen nedanför
n
en brant
backe.
Historia: 800 m längre uppp längs stigen
n ligger grundderna
efter ett båttsmanstorp, Nymannatorpe
N
et som gett kkällan
dess namn. H
Här bodde bååtsman n:o 21
18 Nyman i S
Södra
Möre andra båtsmanskom
mpani, tjänsteens tidigare nnamn
var Lock (sppindel). Någrra tiotal m fråån källan finnns en
stengrund, c::a 4x4x1.2 m.. Det kan varaa fähusgrundeen till
en i övrigt bbortodlad bosäättning, men också en bygggnad
som inrymt een verksamheet där man nytttjat källans vvatten,
ex. bränneri. I det ganskaa närbelägna Applerum
A
fann
nns på
1800-talet enn av Kalmar lääns främsta laantbruksskolorr som
hade åtskilligga avanceradee verksamheter.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62770905, E=564
4463
REF
FERENS: Laars Larsson

S.t Sig
gfrids källa

Ka
almar ko
ommun

En traditio
onsfull ky
yrkohistorisk källa.

kta: Ås/Moräänkälla med llitet källkar. Ev. avrinningg
Fak
ledees vidare till en
e nedanför rrinnande bäck
k i vilken straxx
upp
pströms funnits en skvaltkvaarn.

Beskrivningg: Källan är belägen
b
mitt uppe
u
på Nybrooåsen
där vattnet i en sluttning pressas
p
upp i dagen
d
av en uunderjordisk bergkklack.
Belägen i Käällebäcksmålaa på gränsen mellan
m
Kalmaar och
Nybro komm
muner. Går att
a nå bl.a. från
fr vägen N
NybroTvärskog, taa då av södra vägen mot S:t
S Sigfrid, däärefter
t.h. vid lada, en bit bort finns skylt om
o källan. Väällagd
trappa leder nner till källan..

Plan
nen vid källaan används iddag sommarttid som gudsstjän
nstplats. Ett mäktigt
m
träkorss är rest på platsen.
p
Höstenn
2013 invigdes Össtra S:t Sigfriddsleden, en vaandringsled på
f
Lovers i H
Hagby på gam
mla vägar som
m
c:a 30 km, som från
ds källa.
Sigffrid kan ha vaandrat, går hit till S:t Sigfrid

Detta är en H
Helig källa. För den som vill dricka desss vatten finns en sskopa fästad i en kedja upph
hängd på platssen.
Historia: Käällan är starkt knuten till Sm
målands aposttel S:t
Sigfrid som enl. traditionnen på 1030-talet steg ilannd vid
d
och gru
undade en förrsamLovers i Haggby där han döpte
ling. Sedan drog han viddare inåt land
det. Här vid ddenna
d
han och
h kristnade byggdens
källa som bärr hans namn döpte
folk. S:t Sigffrid vandrade sedan vidare till Växjö däär han
fullbordade ssitt livsverk.
Vid det här närbelägna Kumblamad
K
up
ppfördes på 11100e tidigkristett omtalet ett kapeell kring vilkket skapades ett
råde som gjjort avtryck i den äldre medeltidshisto
m
orien.
1856 blev kaapellförsamlinngen egen soccken under naamnet
S:t Sigfrid. K
Kyrka byggdess 1888.

9 TM, N=62881559, E=561
1055
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: SG
GU. Vatten ooch Samhällstteknik

Stufve
enäs källa
k

Ka
almar ko
ommun

En uråldrig offerkälla.

kta: Moränkälla. Svagt utfl
flöde mot östeer i anslutningg
Fak
till den öppna deelen av den sstensatta källaan. Öppningenn
nolikt till för att djur ska kkunna komma både ner tilll
sann
vatttnet och upp ur
u vattnet om dde fallit i. Tem
mperatur +11,55
o
C, pH 6,9 och konduktivitet 0,05 mS/cm
m. Källdammenn
o cirka 1,5 m och djupet cirka 1 m. Läär
har en diameter om
ket bra.
hållla vatten myck

Beskrivningg: Källan liggger strax ned
danför den ggamla
strandvallen,, sedan vidtagger åkrar och
h sankmarkerr mot
Kalmarsund.
Ganska nära Stufvenäs Gäästgifveri. Ta av
a från gamlaa E 22
(väg 570), köör ner mot gässtgiveriet. Efter 200 m korssar en
urgammal vääg. Följ dennna norrut 100
0 m. Källan lligger
alldeles invidd vägen.

Källan håller allttid vatten. Föörr i tiden närr gårdsbrunnenn
sinaade hämtades vatten här ttill djur och hushåll, sägeer
beräättelserna. Stu
ufvenäs var uunder 1800-talet boplats föör
ryttm
mästare Claes Erik Silfveersparre och hans
h
ättlingarr,
senaare arrendegåård under W
Wärnanäs. Sed
dan 1980-taleet
driv
vs här gästgiveeri.

Historia: Käällan ligger i anslutning tiill ett gravfältt från
bronsålder occh järnålder, det
d får ses som
m helt självklaart att
den en gång varit en offerrkälla. C:a 25 m ifrån den lligger
gravningsplatss från
ett s.k. kulthhus, en stenoomgärdad beg
bronsåldern, lite längre boort står två välldiga bautasteenar. I
gravar och my
mycket
närområdet ffinns också doomarring, båtg
annat, men av mindre frramträdande format. Södeer om
byggnadernaa på det närbeelägna Stufveenäs gästgiverri ligger Blårör, bygdens mäktigaste bronsåld
dersröse.
Källan är vaackert inramaad med vällaagd sten, menn det
gjordes vid A
AMS-arbeten för några tio
otal år sedan. Invid
den står en uurgammal bokk som ger plaatsen en känssla av
tidlöshet.

9 TM, N=62558796, E=569
9336.
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Sö
ödermörekröniikan 1993.

Fler besöksvärda källor

Åskällorna vid Nybroåsen
På den norra-nordöstra sidan av den mäktiga Nybroåsen
finns ett stort antal källor av betydande dignitet. Sedan
början av 1910-talet har flera av dessa tagits i anspråk för
att lösa Kalmar stads vattenförsörjning. Exempel på sådana källor är Grankällan, Visekällan (Råsbäcks källa),
Ölvingtorpskällan, Vassmolösakällan och Stenkällan.
Källorna är i dagsläget inte besöksvärda eftersom de är
”inbyggda” genom speciella brunnskonstruktioner belägna uppströms i åsen.
Köhlby brunn
En hälsobrunn som omnämns redan 1767. Det var industrimannen Baltzar Georg Hoppenstedts ägartid. Den
nuvarande huvudbyggnaden på Kölby är det gamla
brunnshotellet. Källan finns ännu kvar med en präktig
”kur” i Källängen nere vid ån strax nedan kvarndammen i
Ljungbyån.

Kalmar kommun

Källan
n i Söd
dra Bä
äckebo
o

Mönstterås ko
ommun

Vacker sttensatt bra
andbrunn..

kta: Stensatt källa,
k
cirka 3 m i diameter.
Fak

Beskrivningg: I byn Södraa Bäckebo tarr man första vvägen
till höger, skkyltat ”branddamm”. Den reelativt stora bbranddammen är inhägnad med nät och kaan nås via en liten
m
grusvägg.
grind. Källann är lättillgängglig intill en mindre
Historia: O
Omgivningarnaa består av åker-, ängs- och
betesmark saamt en del bebbyggelse. I ansslutning till käällan
finns en trädddunge beståennde av bland annat alar. D
Det är
lite snårigt kkring källan som
s
ligger neersänkt i marrken.
Under höstenn kan vattnet vara stillastående med anssamling av löv. Källan invennterades redan
n år 1975. En
Enligt
m en
informationeen på RAÄ har källan betraktats som
hälsokälla occh fram till 19910 hämtades vatten från käällan
till vissa kurrorter, blanddd annat till ku
uranstalten i P
Pataholm.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63008845, E=584
4855
REF
FERENS: Riksantikvarieäm
ämbetet

Källorrna i Nyebo
N

Mönstterås ko
ommun

Naturligt och påverrkat källflö
öde.

utande källdraag. Starkt och klart vatten utan lukt.
Fakta: En stensatt punktkälla med anslu

Beskrivningg: När man svvängt av på den
d lilla grusvvägen
som leder m
mot källan körr man först fö
örbi ett somm
marhus
på vänster sidda. På vägen kommer
k
sedan
n en kurva åt vänster och där ttar man av ått höger. Man går vidare geenom
skogen, genoom en grind occh en liten bit till.
Historia: Käällorna är bellägna i vackeer naturmiljö. Källorna skulle med fördel kunna
k
rensas från nerfallnna löv
Källorna är seevärda, specieellt under vårr och
emellanåt. K
sommar. Käällorna är om
mnämnda i en
n bok om N
Nyebo
(Tålebo).

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63117118, E=582
2792
REF
FERENS: JA
AK

Tors k
källa

Mönstterås ko
ommun

Liten sten
nsatt källa
a.

c
0,5 m.
Fakta: Litenn källbrunn meed diametern cirka

Beskrivningg: Källan är skyltad som ”Tors källa” men
ursprunget tiill namnet är oklart.
o
Källan
n ligger i en trrevlig
miljö med heemmasnickradde bänkar att nyttja
n
till meddhavd
picknick. Käällan är lättillggänglig cirka 50 m från närrmsta
väg.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63227739, E=579
9819

Bårby
yborgs
skällan
n

Mörbylå
ånga ko
ommun

Kullturkällla vid borrgens fot.

Fak
kta: Jordkällo
or med utstrrömning i en
n källhorisontt.
Flöd
de: Flödet är
ä periodvis svagt men de
d båda källldam
mmarna hållerr en betydandde vattenvoly
ym som hålleer
vattten även undeer sommaren.. Temperatur: +3 oC (vår)).
Kvaalitet: Neutral (pH 7,3) ochh en alkaliniteet på 300 mg//l
(enlligt provtagnin
ng Johanna V
Vöks)

Beskrivningg: Vid Bårby borg
b
fornborg cirka 2 km SO
O om
Mörbylånga,, Mörbylångaa socken. Käällorna är beelägna
nedanför lanndborgskantenn nordväst om
m Bårby borgg och
består av tvåå källor och ett
e utströmning
gsområde i annslutning till desssa. En av käällorna är belägna i betesslandskapet, den aandra i kantenn av ädellövsk
kogen. Under vvåren
avrinner källlorna via en tyydlig källbäck
k. Källorna kaan nås
via en stig frrån borgen elller från en mindre körväg vväster
om källorna. Skyltning sakknas dock.

57 steg
s
i bredden. På detta vvackra fält ha
ar i alla tiderr
invå
ånarne från öen
ö sig smalt Pingesdag och
o Annandagg
Ping
gest här att leeka och dansaa efter gudstjjänsten. Präs-tern
na stå nu mycket emot deenna urminnees hävd, före-giva
ande att mån
ngen flicka hhär dansat sig
s ofärdig”..
Kan
nske var det här
h Linné var och inspekterrade Borrumss
äng
g, funderar Halllgren.
Källområdet är särskilt besökksvärt genom
m arbetet medd
påg
gående vård occh restaureringg.

Historia: Käälldammarna vid Bårby borg har tillflööden
även från en källhorisont. Sven-Bertil Svensson
S
i Möörbym och har lagtt ner
långa minns källorna frånn sin barndom
v källorna geenom
mycket arbeete på att inleeda vården av
försiktig uppprensning och beskrivning av
a området. Ä
Även
markägarna hhar visat stortt intresse för källorna
k
och dderas
bevarande. H
Huruvida källlorna hade en
n avgörande bbetydelse för foornborgen undder orostider har inte kuunnat
verifieras ännnu men det är ganska trolig
gt.
Roland Hallggren spekulerrar i ”Öländsk Vattenkraftt. På
källjakt i Linnnés fotspår”” i tolkningen
n av en omnäämnd
”Borrumlundd”. Linné skkriver: ”Borrrum, en myycket
märkvärdig pplats här på orten, kom vi
v nu till att resa
igenom. En stor lund av hassel och ekk ligger nedaanför
med ett fält mitttuti av 45 steg
g i längden occh
lantborgen m

9 TM, N=62663184, E=587
7828
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Sv
ven-Bertil Sveensson.
Vatten
V
och Sam
mhällsteknik

Kärrekusa

Mörbylå
ånga ko
ommun

”Linné-kä
älla” med speciell
s
beskrivning
g.

kta: Bergkällaa utan avrinnning. Saknar avrinning
a
menn
Fak
hålller vatten bra. Viss försämrring efter spräängningsarbette
i näärliggande dik
ke. Temperatuur: +5 oC (våår). Kvalitett:
Svaagt basiskt (p
pH 8,4) och een alkalinitett på 354 mg//l
(enlligt provtagnin
ng Johanna V
Vöks)

Beskrivningg: I anslutninng till byn Kärra
K
på syddöstra
Öland, Ås soocken. Källan,, som ligger i en
e markant sppricka
i kalkstensbeerget, är beläggen omedelbaart söder om vvägen
till byn Kärraa och är väl skkyltad.

Ibla
and andra antra, som beskkrevne äro, mån
m någon ärr
sälllsammare?
Tex
xten är hämtad
d från Linné ppå Öland, en antologi sam-man
nställd av Berttil Gullander.

Historia: Käärrekusa eller Kärringakusaan är en källa som
Linné beskreev på följandee sätt under sin
s Öländska resa
1741.
Man förundrrar sig, då mann ser, hur naturen spelar.
Vi admirera den snäcka, som
s kallas Cu
unnus marinuss och
e
bäggge så
den stenen ssom heter Hyysterolithus, emedan
accurat avtecckna en födsloolem till sina utvärtes delarr, att
ej en bildhugggare den bättre kunde im
mitera; men käärrekusa är ett låångt större undder.
En källa på flata hälleberget av naturren gjord, meed en
avlång rima till en famnss längd, en allns bredd mittt på,
hopdragen ppå bägge ändaar, 1,5 alns djjup, något connvac
å sidorne inuuti.
Under norraa sinus av dennna rima går mer än en faamnslängd hål fa
fallande eller sluttande ned
der åt berget med
en håla, i vilkken aldrig tryter fuktighet och
o vatten.
Mån naturenn skulle bättree och accurattare imitera llabia
valva, rimam
m, vaginan?

9 TM, N=62336722, E=591
1071
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Linnés Öländskka resa (Bertill Gullander)
Vatten
V
och Sam
mhällsteknik

Sjukällorna
a

Mörbylå
ånga ko
ommun

Ett stort a
antal upprrinnor, alvarkällor.

Fak
kta: Ett stort antal
a
upprinnoor, alvarkällorr. Flöde: Sam
mman
nlagt finns in
nom ett litet område sju upprinnor
u
som
m
rinn
ner samman till
t en distinkkt liten bäck
k i nordvästligg
riktn
ning där den efter ett 20-taal m ansluter till den störrre
bäck
ken från Ekellunda. Flödet är svagt men uthålligt ävenn
som
mmartid. Temp
peratur: cirkaa +7 oC. Kvalitet: Ej underrsöktt. Flora och fauna
f
har undeersökts av Lin
nnéuniverstiteet
som
m projektarbette. Bl a har ccyanobakterieer identifieratss.
Kraaftig utfällning
g s k kalktuff fförekommer i avflödet.

Beskrivningg: Källorna är belägna bakom
m en björkriddå och
i anslutning till alvarbäckken som avrin
nner från Ekellunda
by. Vid vägeen finns ett liteet stenmonum
ment på vänsterr sida
som brukar kallas ”Gästggivaren” (äveen på ekonom
miska
kartan).
Historia: Naamnet sjukälloorna har sann
nolikt inte attt göra
med antalet upprinnor. Käällorna har tid
digare kallats både
ohansson 20004 –
sjudkällorna och skjutkäällorna (A.Jo
k
relevantt med
Öland, en turr runt världsaarvet), vilket känns
tanke på hurr vattnet ”sjudder” eller ”sk
kjuter” fram uur det
flacka landskkapet. I det krristallklara kaalkrika vattnett trivs
fastsittande bblågrönalger vilket gör attt stenarna ärr helt
överväxta m
med kalkinkruusterade kolon
nier. Blågrönnalger
heter på latinn cyanophyseeer och man talar
t
om blom
mkålscyanophyseeer eftersom dee vid riklig förekomst
fö
får form
som blomkåll.
Lokalt har ”G
Gästgivaren” sitt namn från
n beskrivninggen av
att platsen vaarit en vilopunnkt för trötta ben i många ggenerationer.
Platsen är lite svårfunnen men speciellt tilltalande näär den
väl blir upptääckt bakom sinn björkdunge..

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62771353, E=598
8455
REF
FERENS: Linnéuniversiteetet
Vaatten och Sam
mhällsteknik

Södra
a bruke
et (Alvkkällan)

Mörbylå
ånga ko
ommun

Källa i ind
dustrikultu
ur.

mindre källbäck och leds in i en bevarad mindre kanall som utgjordde
Fakta: Bergkkälla. Flöde: Vattnet rinnerr av via en m
tillflöde till ddet nerlagda alunbruket.
a
Reelativt stabilt fflöde, som tid
digare delvis säkerställdes ggenom uppsam
mling av vattenn
i en utjämninngsdamm upppströms källan
n. Temperaturr: +3 oC (vår). Kvalitet: Någ
got basiskt (ppH 8,2) och en
n alkalinitet på
223 mg/l. Pååverkad av nitrrat från närliggande åkermaark. Hög sulfaathalt (258 mg
g/l) (enligt prov
ovtagning Johaanna Vöks).

Beskrivningg: Vid det gam
mla alunbrukeet cirka 1 km söder
om S Möcklleby, S Möcklleby socken. Källområdet
K
lligger
nedanför lanndborgskantenn längst in i en liten raavin i
sumpskogen öster om brukksruinen.

Nam
mnet Alvkällaan har applicerrats på flera källor
k
i närom
mrådeet med viss oklarhet vilkenn av dessa so
om är den korrrektta Alvkällan. Den här besskrivna källan
n har dock enn
speccifik koppling
g till det gamlaa brukets vatteenförsörjning..

Historia: Reester av det gaamla alunbruk
ket är en väl bbevarad industriaanläggning med
m
god info
ormation om den
nerlagda verrksamheten. Alunbruket var beroendee av
tillgång till vatten och den
d lokala käällan ”förstärkktes”
mm. I
genom pumppning av vattten till en utjjämningsdamm
dagsläget haar källan ett reelativt stabilt flöde genom
m den
pumpning avv vatten som
m sker i Cem
mentas nuvaraande
kalkstensbrottt öster om allunbruket. Detta vatten beddöms
delvis söka ssig mot källom
mrådet genom
m landborgskannten.
Den höga sulfathalten kann delvis bero på
p förekomsteen av
alunskiffer i området.
Källan liggerr i ett kulturreservat och harr en betydelseefull
roll i uppleveelsen av den gamla
g
industrikulturen. I an slutning till oområdet finns numera även an anlagd geoologisk trädgårdd som förhöjerr besöksvärdet.

9 TM, N=62445013, E=587
7194
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Johanna Vöks

Tornrörskällan

Mörbylå
ånga ko
ommun

Källområd
de i fornm
minnesmiljö.

p bred front men specielllt tydligt vid
d punkt-källann.
Fakta: Källhhorisont med punktkälla. Flöde: Vattneet flödar ut på
Temperatur: cirka +7 oC. Kvalitet:
K
Ej un
ndersökt.

Beskrivningg: På Stora Alvaret mittt emellan byyarna
Ekelunda occh Skarpa Allby. Nås geno
om vandring över
mycket vackker alvarmarkk från någon av
a byarna, cirrka 2
km från bådda. Belägen inom Drösto
orps naturreseervat.
Gårdby sockken. Källhorisoonten, som ärr cirka 150 m lång.
I den södra ddelen finns en vacker, distin
nkt punktkällaa.

Bak
kom en kraftffull hasselridåå (hasselkarstt) strax västeer
om Tornrörskällaan finns ett väälbevarat och
h delvis restauufå ge namn åt
å
reraat röse från brronsåldern, Toornrör, som fått
källlan.
Torrnrörskällan utsågs under K
Källakademinss vårexkursionn
200
09 till årets källla.

Historia: Käällhorisonten har ett tydliigt flöde vid högvattenföring och punktkälllan i en spriccka i kalksteneen ett
jämnt flöde ääven under torrka.
Nedanför käällhorisonten finns ett kärrr med blekeuutfällningar och vvid punktkällaan en öppen vattensamling,
v
, som
mot öster öveergår i en litenn bäck med låågt flöde.
I närområdett finns ett fleertal ytterligaare källor av olika
karaktär: Guuldfiskkällan, strax öster om källhorisoonten
med sina inpplanterade gulldfiskar som kuriosa,
k
vilkeet särskilt lockar barn till stuudier. Prästgropskällorna i en
ornrör med disstinkt
lövskogsdungge cirka 500 m norr om To
kontinuerligtt flöde ur enn låg kalksten
nshäll. Alvarkkällor
cirka 300 m ssöder om Tornnrör med fleraa tydliga upprrinnor
i alvarmarkenn.
Den s.k. Prästgropen, cirkka 500 m norrr om Tornrör är en
tring i
gräsbevuxen stor grop, en s.k. dolin (tilll följd av vittr
berggrunden insjunken håålighet) med många
m
historieer om
orsaken till nnamnet.

9 TM, N=62772293, E=597
7057
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Vaatten och Sam
mhällsteknik, Johanna
J
Vökss

Tors k
källa (S
Snokek
kulla)

Mörbylå
ånga ko
ommun

Välvårdad
d källa i en
n lund.

Vattnet rinnerr av via en min
ndre källbäckk i västlig riktn
ning. Flödet är
ä
Fakta: Källaa i morän/bergg med litet källlkar. Flöde: V
periodvis svaagt. Temperatuur: +1 oC (vårr), vilket tyderr på viss ytvatttentillrinning.. Kvalitet: Neuutral (pH 7,1)) och en alkaliinitet på 260 m
mg/l. Påverkaad av nitrat fråån intilliggandde åkermark (eenligt provtagn
ning Johanna Vöks)

Beskrivningg: Cirka 1 km
m NNO om Torslunda kyyrka i
Ölands Skoggsby, Mörbyylånga komm
mun. Källan lligger
strax nedanfför landborgskkanten i en brant
b
mellan åkermark och suumpig ängsmaark. Den nås via
v Henriksdaalsvägen, cirka 4000 m från v 1336 och är väl skyltad.
s
Historia: Den stensatta källan, (i no
ordostliga hörrnet)
mun för Tors källa.
k
I äldre beskrivningar
b
r t ex
kallas i folkm
från 1827 m
menar man attt Tors källa låg närmare nuvarande Torrslunda kyrkaa:” …en bjö
örklund öster om
kyrkan samt källan strax därom.”
d
Källan är saannolikt ett alllmänt vattnin
ngsställe invidd en
urgammal väg från östraa Öland till Färjestaden.
F
K
Källplatsen unddantogs från delning vid
d djurgårdsinnrättningens upphörande och fick beteckningen Snokekkulla
1:1.
Vid rensningg i början av 1900-talet,
1
fan
nn man mynt från
17- och 18000-talen. Mynttfynden tyder på att källan haft
en mystisk betydelse.
Torslunda heembygdsförenning vårdar käällan och den lilla
träddunge, soom med tiden vuxit upp krin
ng källan.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62778430, E=592
2656
REF
FERENS: Torslunda hemb
mbygdsförening
g
Johanna
J
Vöks

Fler besöksvärda källor

Nedan har sammanställts ytterligare ett antal källor som
på allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor,
som är relativt lättillgängliga. I Johanna Vöks´, Linnéuniversitetet, examensarbete finns ytterligare ett stort antal
källor redovisade, som dock bedöms ha ett lägre besöksvärde i den publika sammanställningen för SmålandÖland

Mörbylånga kommun

Bårbykällan
Belägen i direkt anslutning till mittlandsmuren mitt emellan Möckelmossen och Södra baspunkten. Mycket vacker
vandring cirka 2 km längs mittlandsmuren. En ny vandringsled, Gösslundaleden passerar i närheten av Bårbykällan samt även Rörkällan.
Resmo

Kulturkällor:
Rosenkind
Inom naturreservatet vid Ottenby. Källan ligger cirka 200
m öster om mittmuren och är belägen i en brottzon som
nästan skär av sydspetsen av Öland. Källan är infordrad
med kalksten och har haft en lång och viktig roll för såväl
nuvarande som äldre tiders omfattande bebyggelse.
Svartkällan
Belägen i Lorenspark, Stora Frö. Relativt stor källdamm i
snårig omgivning. Har varit föremål för undersökningar
som ett eventuellt inslag i den kommunala vattenförsörjningen, vilket dock inte är aktuellt i dagsläget. Källan har
ursprungligen varit tillägnad guden Frö och ansågs helig.
Källan har använts som hälsokälla.
Frösslunda källa
Vid Frösslunda har två källor öster om byn särskilt beskrivits av Lage Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010):
Vid Offerkällan och Midsommarkällan hade sockenungdomen sin samlingsplats på midsommarafton. Alla
skulle till källan och dricka ur den. På åsen väster om
källan dansade man. I Offerkällan har det förekommit
offring mot sjukdomar och man har plockat upp många
gamla pengar ur källan.

Övriga:
Rörkällan
Rörkällan rinner ut i en distinkt punktkälla ur kalkstensflisan mitt på det kala Alvaret. Den är belägen i anslutning
till den nya vandringsleden, Gösslundaleden; som utgår
från landsvägen vid Gösslunda by. Leden går vidare och
passerar även nära Bårbykällan.

Resmo källa utgör fortfarande en viktig del i kommunens
vattenförsörjning. Källan är belägen i den s.k. Resmozonen som sträcker sig mot nordost upp till Ekelunda by.
I denna brottzon finns ett stort antal doliner (vittrade zoner där marken störtat in). Själva källan är numera ej
synlig.
Eketorps borg
Källan är belägen i den östra kanten av fornborgen i anslutning till den våtmark som var en del av borgens försvar.
Sandby Borg
Belägen i direkt anslutning till fornborgen vid stranden till
Östersjön. Stor vacker källa som försetts med kalkstenshällar för att underlätta vattenhämtningen.
Triberga Borg
Belägen inom murarna till Triberga fornborg. Källan som
grävts fram i modern tid har en spektakulär utformning
med sin stensättning som leder till många associationer.
Björnhovda källa
Belägen 1 km NO om Björnhovda by. Stor källdamm i
jordbrukslandskap med fin omgivning.
Alverkällan
Belägen i Parteby naturreservat, Kastlösa socken. Stor
källdamm med kraterliknande utflöde i botten.
Ebbelunda källa
Källan är belägen på alvarmark väster om Ebbelunda by.
Källan är en del i ett källområde med flera utflöden.

Baleb
bo häls
sokälla
a

N
Nybro ko
ommun

Ögonkälla
a.

kta:. Åskälla strax intill SSnärjebäcken.. Ingen synligg
Fak
avriinning men torkar enlligt uppgift aldrig heltt.
Tem
mperatur +5,4
4 oC, pH 6,,8 och kond
duktivitet 0,05
mS//cm. Klart och gott vatten.. Källkaret 1,8 x 1,2 m ochh
0,5 m djupt.

Beskrivningg: Källan (ävven benämnd
d ”Doktor M
Majas”
källa) ligger i anslutning till en mindree skogsväg m
mellan
Århultemåla, cirka
c
600 m NO
N om Baleboo och
Balebo och Å
strax söder oom den högra ågrenen.
å
Källaan har försettss med
M
källa”.
en prydlig skkylt ”Doktor Majas

Enligt lokal information vid kkällan kalladees småbrukaree,
åt vilka
v
jordägaree upplät markk mot dagsverk
ke, för torparee.
Und
der århundrad
den spelade ttorparen en huvudroll
h
som
m
arbeetskraft i jord
dbruket. Vid mitten av 1800-talet,
1
näär
befo
olkningen på landsbygdenn var som stö
örst, fanns deet
100
0 000 torpare i Sverige. Dagsverksarb
betet förbjödds
194
43 och därmed
d försvann beggreppet torpare.

Historia: I B
Balebo, Bäckeebo, finns en källa
k
på norra sidan
av en ås. Denn kallas ocksåå för Balebo ög
gonkälla.
Det sägs att vattnet i Balebo hälsokällla var särskillt bra
mot ögonsjuukdomar. Källan ser också ut som ett ögga till
nd sten, som lyser
formen. Mittt i källan liggger en ljus run
genom vattneet som en puppill. Frågan är om den är dittlagd,
eller om denn alltid funnitss där och med
dverkat till käällans
namn och beetydelse. Källaans vattennivåå sjunker vid ttorka,
men den sinaar inte. Någonn avrinning är inte synlig.
Intill källan finns grundeen från ett to
orp, som Bäcckebo
hembygdsförrening skyltarr som ”Doktor Majas torp””. Där
bodde
alltså
en
gumma”.
E
Enligt
”klok
krevs vid apootek i
hembygdsförreningens notteringar försk
Kalmar en öggonsmörja meed följande reccept:
2 lod vit vitriiol
2 lod pepparnnejlikor
4 lod socker
1/2 stop källvvatten från Baalebokällan
(1 lod = 13 ggram, 1 stop = 1,3 liter)

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63005535, E=5672
262
REF
FERENS: Bääckebo Hembyygdsförening genom
Ch
hrister Jonssonn, Monica Bjö
örklund

Christvalla Helsobrunn

Nybro kommun

Välbevarad hälsobrunn med anor

Fakta:. Surbrunn som utvecklats till inbyggd hälsobrunn.
Brunnen har en diameter på cirka 1 m och med ett
normalt vattendjup på cirka 0,7 m. Det finns ett diffust
utflöde mot den närliggande ån. Temperatur +6,4 oC.
Konduktivitet 0,13 mS/cm och pH 7,8.

Beskrivning: Källan är belägen vid den östra foten av
Ljungbyåsen i Kristvallabrunn brunnspark i direkt
anslutning till genomfartsleden genom byn.
Historia: Samhället Kristvallabrunn har under 1800- och
1900-talet vuxit upp runt en hälsokälla, som är känd i
skrift som ”surbrunn” sedan 1750-talet. Då anmäldes den
som hälsobrunn till Collegium Medicum av Kalmars
förste provinsialläkare, Linnélärljungen Wahlbom.
Källan - som idag är en brunn men kallas för källa av den
äldre befolkningen - ligger på östra sidan av Ljungbyåsen
inom gården Rössbo Släta, som i slutet av 1700-talet
ägdes av den adliga familjen Linnerhielm på Ebbetorp i
Smedby, Kalmar. Hälsobrunnen omnämndes 1811 i en
skrivelse till bönderna i trakten angående grusning av
vägen mellan nuvarande Kristvallabrunn och Trekanten
”för att den skulle bli bekvämare att färdas på för
brunnsgästerna”. Storskiftet vid samma tid avbröts då
lantmätaren skulle ”dricka brunn”. Då var en av
undertecknarna Jonas Carl Linnerhielm, en allkonstnär
enligt 1700-talsideal. Han skrev resedagböcker,
illustrerade med akvareller, var intresserad av engelska
parkideal, etc. En av hans akvareller från 1798 föreställer
Christvalla brunnshus.
År 1859 köptes allmänningen, där källan - som nu kom att
kallas hälsobrunn - med tillhörande park av en bondson

från Ramneryd, Lorentz Petersson. Denne anlade i rask
takt brunnsallé, gångar och planteringar i parken, badhus,
badhotell, badrestaurang, byggnad med sällskapssalonger
och ett par gästvillor. På 1870-talet fanns enligt
annonsering i tidningen Kalmar tio badrum jämte ”douche
med blandningskran, ångskåp och bassin”. Tre
oljemålningar av Axel Roth över bad- och
brunnsanläggningen finns bevarade. De är inte daterade,
men troligen från 1880-talet.

LÄGE: Sweref 99 TM, N=6292929, E=564482
REFERENS: Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening genom Monica Björklund

Ett par gästböcker finns bevarade från tiden 1865 – 1885
med uppgifter om badgästernas namn och adress,
krämpor, m m. För en del står antecknat: ”Bättre” vid
avresan. Många kända Kalmarfamiljer finns bland
brunnsgästerna, som uppgick till drygt ett par hundra per
säsong, när det var som bäst. Vittnesmål om brunnslivet
mellan midsommar och augusti finns att läsa i tidningen
Kalmar från 1870-talet.
Vattnet höll ungefär samma kvalitet som det vid flera
kända hälsobrunnar i Sverige, enligt testprotokoll från
1871. Vattnet håller också idag ungefär samma kvalitet.
Brunnen är stensatt och sinar inte vid torka.
För badningen tömdes brunnen på kvällarna och vattnet
användes till stålbad, tallbarrsbad, olika sorters saltbad,
gyttjebad, ångbad, etc.
När järnvägen Kalmar – Alvesta blev klar år 1874 blev en
brunnsrörelse anlagd i den närliggande framväxande
köpingen Nybro, vilket gjorde att hälsobrunnen i
Kristvalla gick tillbaka. Den drabbades även av eldsvådor
under 1880- och 1890-talet, så då var blomstringstiden
slut. Vattenkiosken är rekonstruerad och är den enda
byggnaden som finns kvar i brunnsparken idag. MadesjöÖrsjö-Kristvalla Hembygdsförening vårdar nu området
och brunnen.

Mokälllan i Ärngis
Ä
sslahy
yltan

Nybro kommu
un

Gammal o
offerkälla..

kta:. Moränkällor i morännsluttning Diistinkt flöde i
Fak
min
ndre källbäck, knappt 0,5 l//s. Temperatu
ur +6,5 oC, pH
H
7,1 och konduktivitet 0,05 mSS/cm. Källdam
mm 1,5 x 2,5 m
h cirka 0,3 m djup
d
och

Beskrivningg: Källan liggger i direkt anslutning tiill en
mindre skoogsväg cirkaa 400 m väster om byn
Ärngisslahylltan, nordväst om Örsjö. Huvudkällan
H
äär väl
rensad och innnehåller en spännande vääxtlighet medaan en
närbelägen kkälla hyser enn mindre trevlig smutsvatttensvamp. Avrinnningen sker mot
m Örsjöån cirka 150 m SV
V om
källan.
Historia: Meellan byn Ärnngisslahyltan i Örjsö och B
Boda i
Emmaboda kkommun går en
e gammal farrväg. Alldeless intill
vägen och påå en höjd tillhöörig ”Hyltan” finns några kkällor.
Namnet Mokkällan nämnss som en gam
mmal offerkällla av
den äldre orttsbefolkningenn. Det finns två
t källflödenn med
ett stenkasts mellanrum och
o det är num
mera oklart vvilken
mast vägen hhar en
som benämnndes Mokällann. Källan närm
vacker vatteenspegel melllan stora sten
nar. Avrinninggarna
från de bådaa källorna är stark
s
och verk
kar gå sammann, för
att sedan rinnna vidare sööderut mot Ösrjöån
Ö
(Hagbbyån).
Tidigare bybbor säger att man rensadee avrinningenn, eftersom källorrna förr annarrs svämmade över.
ö

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62887276, E=543
3292
REF
FERENS: Madesjö-Örsjö--Kristvalla hem
mbygdsföreening genom Torsten
T
Karlssson Monica Björklund
B
RAÄ
Ä

S:t Sig
gfrids källa

N
Nybro ko
ommun

Helig källa
a med kullturstatus..

kta:. Ås-/berg
gkälla. Vattneet i källan är
ä humöst ochh
Fak
järn
nrikt, temp cirka +9 oC. FFlödet som ärr måttligt, oftta
min
ndre än 0,5 l//s avrinner i en distinkt fååra ner för enn
slutttning till en sttörre bäck. Käällkaret är cirk
ka 1 x 1 m ochh
cirk
ka 0,4 m djjupt. Källkarret hålls upp
pdämt av enn
sten
nläggning. Deen hålls väl rrensad och fö
örsedd med enn
kåsaa att dricka urr.

Beskrivningg: Källan är beelägen cirka 2 km söder om
m byn
S:t Sigfrid och strax söder
s
om Käällebäcksmålaa (på
gränsen mellan Nybro och Kalmar kommuner)). S:t
e brant norrdsluttning viid en
Sigfrids källla ligger i en
tvärgående bäckravin genom Nybro
oåsen. Sand- och
miska undersökningar ca 200 m i
gruslagren ärr enligt seism
åsen strax ööster om källaan. Vid källan
n går dock bberget
nästan i dageen och tvingarr ut grundvatttnet, så att en källa
bildas mitt i åsen - ett ovanligt läge - övriga käällor i
Nybroåsen liigger vid den nordöstra
n
åsfo
oten.

upp
pdrag av AB Nybrogrus i syfte att klarlägga förrutsäättningarna fö
ör grustäktsveerksamhet söd
der om källann.
Basserat på borrn
ningar och nivvåmätningar har
h en relativvt
detaaljerad bild av grundvaattnets ström
mning kunnaat
upp
prättas. Den visar bl.a att det
et finns en grun
ndvattendelarre
näraa källan - vilk
ket förklarar ddet måttliga fllödet - men attt
redaan ca 100 m söder om källan är de lösa
grussavlagringarna mer än 20 m mäktiga.

Historia: Ennligt en säggen vandrade S:t Sigfrid från
Kalmarsundsskusten den gamla
g
vägen längs
l
åsen uppp till
källan, där hhan kristnadee och döpte folket i bygdden –
socknen ochh ån har fåttt sitt namn efter
e
honom. Han
vandrade seddan vidare till Växjö. Där fiinns dock en aannan
sägen, som fförtäljer att S:t Sigfrid kom
m söderifrån - från
Blekingekustten. Källan restaureradess av S:t Siggfrids
hembygdsförrening med stöd av en
e donation och
återinvigdes med gudstjännst på Apostlad
dagen 1986.
Källan är steensatt med hugggna stenplatttor vid utflödeet och
på en ingjuteen stolpe i rosttfritt hänger en
n vattenskopaa. I ett
stort block ovvanför källan finns en minn
nesplatta och ppå en
plan ute vid gamla byvägeen finns ocksåå en skylt medd text
h
eningen och kyyrkan
samt ett stortt träkors, där hembygdsföre
håller friluft
ftssammankom
mster både i S:t Sigfridss och
Mortorps förrsamlingar. Käällan är ett utfflyktsmål i byg
ygden.
En ny vandriingsled går nuu förbi källan.
I området söder om källan
k
har omfattande
o
ggrundvattenunderssökningar påå senare årr genomförtss på

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62881547, E=5610
087
REF
FERENS: S:tt Sigfrids hem
mbygdsförenin
ng AB
Nyb
brogrus, SGU
U Prof.em. Gerrt Knutsson
Vattten och Samh
hällsteknik

Tvillin
ngkällo
orna i Björn
nasjö

Nybro kommu
un

Betesland
dskap med
d Bullerby
ykänsla.

Fakta: Två närbelägna moränkällor,
m
vardera
v
med kkällkar 3 x 3 m och cirka 0,5 m djupa. Diffust avflö
öde utan tydligg
yttjas vid fårskkötsel (och oö
önskat som viildsvinsdrickaa). Temperatu
ur +8,2 oC respp
källbäck. Käällorna hålls reensade och ny
+7,5 o C, pH 7,0 resp 7,3 och
o konduktiv
vitet 0,05 resp 0.03 mS/cm.

Beskrivningg: Källorna är
ä belägna strrax norr om byn
Björnasjö össter om sjön Hultebräan
H
occh vid vägen från
Alsjöholm m
mot Emmabodaa.
Historia: I B
Björnasjö finnns en vacker gårdsmiljö
g
iO
Oskars
socken. På een höjd finns två källor, en
n på vardera sidan
om skogsväggen. Den ena källan liggerr i en sänka ppå en
betesäng om
mgiven av gärrdsgårdar, och
h har ingen syynbar
avrinning. D
Den andra källlan endast ettt stenkast därrifrån,
på motsatt siida om höjdryyggen, ligger mellan stora stenblock och seer ut att rinnaa fram under en trädrot. M
Markägarna idag hhar ingen histooria kring källlornas använddning
men kallar dden västra för Kohagskällan
n och den östrra för
Fårhagskällaan.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62778000, E=548
8417 resp.
N=62777981, E=548
8407
REF
FERENS: Leena Larsson, M
Monica Björkllund

Fler besöksvärda källor

Nedan har sammanställts ytterligare några källor som på
allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor
eller med annat intresse

Kulturkällor:
Valters källa
Några kilometer norr om Kristvalla hälsobrunn finns en
källa som befolkningen kallar ”Valters källa”. Något äldre
namn är inte känt. Den ligger på östra sidan av
Ljungbyåsen. Där hämtades vatten till närliggande båtsmanstorpet Släthåramålen som bytte namn till Skogstorp
runt sekelskiftet 1900. Valter Andersson, som bodde i det
närmaste torpet långt in på 1970-talet, hämtade även då
sitt vatten i källan. Källan har ett klart och gott vatten och
en vacker avrinning mot öster. Den är försedd med ett
trälock.
Koordinater Sweref 99 TM N6294468 E564357.
Sandrums källa
Mellan Bäckebo tätort och byn Luvehult ligger Sandrums
källa söder om Luvehults gamla skola. Den har ett starkt
flöde och har givit bl a skolan och omgivande torp sitt
dricksvatten. En gjuten cementkant har gjorts runt källan,
kanske under tidigt 1900-tal.
Flödet av ett klart vatten rinner vidare under cementkanten. Växtligheten runt källan och i den pekar på avloppspåverkan på vattenkvaliteten. Där finns t ex mycket nässlor och andmat. Runt källan finns källkärr. Gamla dokument finns om ansvaret för dikesrensning.
Koordinater Sweref 99 TM N6304421 E567190.

Nybro kommun

Fredriiksfors
s

Os
skarsha
amns ko
ommun

Källa i vac
cker inägo
omiljö.

kta: Källan är belägen nedaanför en måttlligt hög söderrFak
slutttning. Den är belägen i skoogsmark och i kanten av enn
störrre inägomark. Källdammenn är cirka 5 m x 3 m. Djupeet
är cirka
c
0,1 m occh botten är löös till cirka 0,5
5 m. Temperaatureen +9,6 oC, pH
p 3,8 och koonduktiviteten
n 0,04 mS/cm
m.
Ingeet tydligt avflö
öde och i sep 2014 var flöd
det noll.

Beskrivningg: Källan är belägen
b
cirkaa 300 m norrr om
Fredriksfors och nås från grusvägen via en skogsbiilväg
fram till ett inägoområdee på cirka 4 ha. Källan liigger
strax utanförr det nordvästtra hörnet av inägan, vilkett ger
en vacker innramning. En nyligen utförrd avverkningg gör
att det direktta närområdet är något risig
gt och skyltninng av
källan skulle vara önskvärrd.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63347663, E= 58
80269
REF
FERENS: Biologiska sällsskapet i Oskarrshamn

Norrb
by

Os
skarsha
amns ko
ommun

Tätortsnä
ära hälsok
källa.

kta: Källan ärr belägen NO om och omedelbart nedannFak
för en långsträck
kt bergrygg. Källkaret, un
nder en överrbyg
ggnad av trä, är cirka 0,5 m x 0,5 m occh cirka 0,5 m
djup
pt. Temperatu
ur +8,7 oC, ppH 3,8 och konduktiviteten
k
n
0,16
6 mS/cm. I käällan finns krafftiga järnutfälllningar.

Beskrivningg: Källan är beelägen intill ettt promenadsttråk i
tätortsnära m
miljö. Av förm
modligen säkeerhetsskäl har källan försetts m
med en tung överbyggnad
ö
av trä. Källann har
ett diffust uutflöde mot det
d lågstråk so
om breder utt sig
nedanför källlan. I dennaa dalgång fin
nns tecken påå ett
flertal upprinnnor.
Historia: Käällan har tidigare använts so
om hälsokällaa och
verksamhet hhar bedrivits i detta syfte. Källan
K
har pottential som besööksvärd men det vore önskvärt med ssåväl
skyltning som
m synliggörannde av källan
n på annat sättt än
den nuvarandde överbyggnaaden.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63348675, E= 58
85072
REF
FERENS: Biologiska sällsskapet i Oskarrshamn

Stens
sö

Os
skarsha
amns ko
ommun

Hälsokälla
a i skogstterräng.

kta: En morän
nkälla strax uutanför Kristd
dala, belägen i
Fak
en NNO-sluttnin
N
g med blandsskog. Temperratur +10,2 oC,
C
pH 3,7 och kondu
uktivitet 0,07 mS/cm. Nollfflöde sep 20144
n ett tydligt av
vrinningsstråkk.
men

Beskrivningg: Källan nåss till fots viaa en 600 m lång
skogsbilväg (bommad) och därefter en
e stig 300m
m. En
skylt ”Hälsokkällan” vid väägbommen geer vägledningg och
hela gångsträäckan är en deel av en motio
onsväg. I närhheten
av vägbomm
men ligger saamhällets idro
ottsplats Ekskkogsvallen. Källaan mynnar cirkka 1,2 m under markytan iinom
en stensättniing som äveen leder vattn
net vidare neerför
sluttningen. Stensättningeen är kallmurrad. Kraftig vväxtlighet, främsst bräken. Lövvskogen är viisserligen nu gallrad men besttår av flera hööga träd som ger känslan aav att
man befinneer sig i en löövsal. Vattnett uppvisar tyddliga
järnutfällninggar. Källan occh dess omgiv
vning är påtaagligt
besöksvärd ooch har ytterrligare potenttial om viss uupprensning kunnde ske samt markering
m
på platsen.
p
Historia: Ennligt Riksanttikvarieämbeteets Fornsök finns
flera lämninggar i anslutninng till källan av kulturhistooriskt
värde. Det aanges att närr prosten Meurling levde hölls
högmässor ibbland. Hit koom man för att
a dricka brunnn av
det järnhaltigga vattnet när man var sjuk.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63361716, E= 57
71154
REF
FERENS: Biologiska sällsskapet i Oskarrshamn
RA
AÄ

Tappk
källan

Os
skarsha
amns ko
ommun

Skogskälla.

kta:Moränkällla i västslutttning med baarrskog. Flerra
Fak
upp
prinnor inom släntområdet.. Huvudkällan
n har en källldam
mm med diam
metern 0,5 m ooch ett djup på
p cirka 0,1 m.
m
Klaart fuktigt i avflödet men innget tydligt flö
öde i sep 20144.
Tem
mperaturen +1
10,7 oC, pH 7 ,3 och konduktiviteten 0,044
mS//cm.

Beskrivningg: Källan som
m är lättfunnen
n i anslutningg till
ett vägkors aav små grusväägar har en något
n
risig om
mgivning. Tidigarre foton tyderr på att uppren
nsning sker em
emellanåt. Fortsaatt upprensninng och enkell skyltning skkulle
förhöja besökksvärdet.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63360239, E= 58
87638
REF
FERENS: SG
GU
Bio
ologiska sällskkapet i Oskarsshamn

Titurk
källan

Os
skarsha
amns ko
ommun

Tätortsnä
ära källa.

Fak
kta: Källan ärr belägen i kkanten av en sluttning medd
blan
ndskog.
Källdammen är cirka
c
1 m x 110 m och cirk
ka 0,1 m djupp.
Fuk
ktig i avfflödet men inget määtbart flödee.
Tem
mperatur +9,2
2 oC, pH 4,,3 och kond
duktivitet 0,299
mS//cm.

Beskrivningg: Källan är belägen
b
i kan
nten av en grrytliknande dalgånng med beteesmark och våtmark.
v
Det finns
tecken på fleera utströmninngar i dalsidaan men utan ttydlig
källkaraktär. Dalsidans skogsmark
s
är delvis brantt och
risig. Källann kan vara svvår att lokalisera utan skylltning
och viss upprrensning.
Historia: Käällan har poteential som beesöksvärd meen det
vore önskvärrt med såväl skyltning
s
som
m synliggörandde av
källan.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N= 63347800, E= 58
83773
REF
FERENS: Biologiska sällsskapet i Oskarrshamn

Blå kä
älla

To
orsås ko
ommun

Källan som är hela bygdens moder.

kta: Tre morränkällor medd olika karak
ktär och dataa.
Fak
Källkaren varieraar från 1m breedd till 4 m. Djupen
D
är cirkka
0,5 m. En av källlorna har ett ppåtagligt inslag av grönalgeer
dan de två andra har inslag av vattenväxterr.
med
Tem
mperaturen vaarierar mellann +9,1 oC och
h + 9,6 oC. pH
H
variierar mellan 6,0 och 6,6 meedan konduktiiviteten är 0,05
mS//cm i alla tre.

Beskrivningg: Gullabo, som
s
ligger vid
v vägen ToorsåsVissefjärda. Sök upp Gullaabo hembygdsgård. Därifråån går
v
till
t källan. K
Källan
en vacker 1 km lång vandringsled
kommer uppp i tre närbelägna hålor i marken
m
nedanfför en
höjdsträckninng. Ett sankdrrag fortsätter nedanför. Naamnet
Blå källa torrde uppkomm
mit av att him
mmelen speglaar sig
intensivt i ddet klara vatttnet. Den är utgångspunkkt för
gränserna mellan byarna Krokssmåla, Kyrk
rkebo,
omåla ligger nära
Blomstermålla och Binnaaretorp. Öjebo
intill.
Blå källa är en värdig reepresentant för våra källor.. Den
o den har hisstoria
har ett klart vvatten, den haar traditioner och
som få, den äär välskött ochh väldokumen
nterad.
Historia: H
Historik: Friskkt vatten haar alltid variit en
livsnödvändiighet för määnniskor och långt innan man
kunde gräva brunnar tog man
m det ur naaturliga källorr ute i
t
bebyggeelsen att liggaa nära
markerna. Offta kom den tidiga
en källa om
m odlingsbar jord fanns i närheten.
n
Menn det
finns också kkällor belägnaa långt ute i sk
kogarna som bbär på
sägner och trraditioner seddan långt tillbaaka i tiden. D e kan
också vara uuråldriga grännsmärken melllan byar, ja tt.o.m.
socknar. En sådan är Blå källa i Gullab
bo längst södderut i
oder. Traditionnerna
länet. Den ärr något av hella bygdens mo
om den går ttillbaka ända till Digerdödeen kring 13500 som
här tog nästan alla männniskors liv. Enl. sägnen blev
o hon hämttade sitt vatteen ur
endast en kvvinna kvar och
denna källa. En dag fannn hon till sin
n förskräckelsse att
källan sinat. Detta betyddde att hennes släkt skulle ddö ut.
ng i bygden occh lät
Förfärad tog hon sin näverrlur, drog krin

desss toner ljuda från höjdernaa. Dessa uppfattades av enn
man
n från Långasjjö i Värend, ssom också bliv
vit ensam i sinn
byg
gd och var på vandring
v
genoom skogarna.
De träffades på en plats soom än idag heter Tuthultt.
nnens namn var
v Bonde Guul. De gifte siig och slog sigg
Man
ner på en gård som han upppkallade efterr sin hemgårdd
Öjaaby i Värend, i dag heter dden Öjebomålaa. Bonde Gulls
ättliingar har i 23 kända generaationer innehaaft gården. Däär
finn
ns i dag en livsskraftig familjj, så det är ing
gen risk att Blå
källla skall sina i vår tid. Bondde Guls ättlin
ngar kom efteer
han
nd att befolkaa hela sockneen som fått sitt namn efteer
hon
nom.

9 TM, N=62557321, E=548
8934
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: SG
GU, Lars Larssson

Farmo
ors kä
älla och Kilakällan
n

T
Torsås kommu
un

Blockkällor vid gam
mmal ridvä
äg.

Fakta: Källoorna som är belägna under stora block haar ingen naturrlig avrinning men tycks änndå ge fuktigaa marker i om
mgivningen. Farmors källa har
h en temperratur på +11,44 oC, pH 7,0 saamt en konduk
ktivitet på 0,003 mS/cm. Killakällan har enn
H 7,0 och kon
nduktiviteten 00,03 mS/cm..
temperatur på +11,9 oC, pH

Beskrivningg: Farmors källa
k
ligger i Davidsmåla och
alldeles invidd gränsen moot Kvilla by, medan Kilakäällan
ligger på Kvvilla marker ett
e 25-tal m frrån nämnda ggräns
och cirka 2550 m längre norrut.
n
I dagsläget är källlorna
belägna långgt ut i skogenn i ett områdee med omfattaande
hällmarker. K
Koordinater krävs
k
för att hitta
h
platsen. Farmors källa äär belägen unnder ett uppsp
prucket jättebblock
och källkareen (två styckken) finns cirrka 0,7 m uunder
markytan. K
Kilakällan finnns i en berghaall under ett aantal
stora block av karaktäreen skivor. Äv
ven detta käällkar
m
ligger cirka 00,7 m under markytan.
Historia: Bååda källorna ärr belägna vid en
e mycket gam
mmal
”ridväg” elleer ”kyrkstig”. Planer finns i bygden att återskapa ridväggen varvid bådda källorna sk
kulle bli lättfu
funna,
kunna markeeras samt kom
mma till förny
yad användninng att
släcka törsteen på samma sätt som de säkerligen nyyttjats
förr i tiden. F
Farmors källaa anges i bygd
den aldrig sinaa och
användes förrr i tiden av flera torparee från olika bbyar i
grannskapet. Källkaren unnder jätteblock
ket i Farmors källa
lär vara så djupa att maan kan krypa in under bloocket.
F
källa är inte känt . Vid
Ursprunget ttill namnet Farmors
Kilakällan, ssom ligger i berget,
b
har maan på något uunderligt vis lyckaats lyfta ut enn stor stenskiv
va ur den slutttande
berghällen,

Härr har man sed
dan kunnat stigga ner för attt hämta vattenn.
Nam
mnet kommerr från båtsmaan Kil som hade sitt torpp
alld
deles i närheten
n.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62554857, E=556
6782
REF
FERENS: Laars Larsson occh Kurt Karlssson

Gödde
ebo kä
älla

To
orsås ko
ommun

Skogskälla omgive
en av vatte
enmossa.

kta: Moränk
källa i svvag sluttnin
ng, barrskogg.
Fak
Avrrinningen är tydlig men flödet litet. Temperaturenn
+9,3
3oC, pH 6,3 och kondduktiviteten 0,06 mS/cm
m.
Källdammen är cirka
c
0,7 m x 2 m och cirk
ka 0,3 m djuptt.
Bottten är lös till
t minst 1,77 m och up
ppströmningenn
kom
mmer nerifrån.

Beskrivningg: Från en minndre skogsväg kan man gå vvia en
vacker stig, över en bro över
ö
Göddabo
obäcken till kä
källan.
d som markäggaren
På vägen paasseras även ett vindskydd
nyttjat för fam
miljeutflykterr. Källan är vääl rensad.
Historia: Meed viss skyltnning skulle källlan bli besökksvärd
både för källlan som sådann men även so
om utflyktsm
mål till
de fina omgivvningarna.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62663864, E=561
1380
REF
FERENS: Beerthold Karlssson

Hallah
hålan

To
orsås ko
ommun

Källor ur glatta berrghällen.

kta:. Två beergkällor beläägna överraskande högt i
Fak
terrängen. Temperatur +11,1 oC resp +11,2 oC, pH 6,44
(övrre) och 5,6 (nedre) samtt en konduktivitet på 0,033
(övrre) resp 0,06 (nedre) mS/ccm. Källdamm
marna varderra
cirk
ka 3 m i diam
meter och den övre med en lös botten tilll
min
nst 1,2 m.

Foto: övre käällan

Beskrivningg: Hallahålan ligger
l
i norra delen
d
av Kvillla by.
Källorna är belägna på en
e högt belägen bergplatå cirka
m det närbeläggna boningshu
uset.
200 m bakom
Historia: D
Den övre källlan är den mest
m
spektakkulära
genom att deen ger sken avv att komma diirekt ur bergett utan
närliggande högre terrängg. Växtligheten antyder docck en
utom den tillrinnning
tillrinning länngs en sprickaa i berget föru
som uppenbaart kommer underifrån.
u
Vattnet som upppges
aldrig sina har tidigare använts vid den intilligggande
m för trädgåårdsbevattningg.
gården, undeer senare tid mest

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62556302, E=559
9353
REF
FERENS: Laars Larsson

Slipak
källan

To
orsås ko
ommun

Skogskälla vid berg
gknalle.

Fakta: Stor källa belägenn nedanför en
n större bergknnalle. Temperratur +9,6 oC, pH 6,4 och konduktivitet 0,06 mS/cm
m.
0 m x 5 m. Diiffust avflöde mot intilliggaande vattensjuukt skogsområåde. Källan haar
Källdammenn i en krökt forrm är cirka 10
en kraftig vatttenväxtlighett, speciellt någ
gon form av kr
kransalg och mossa
m

Beskrivningg: Källan liggger på Norra Stenbäcks m
marker
alldeles inviid gränsen tiill grannbyn i söder. Fråån en
skogsbilväg fföljer man cirrka 200 m kan
nten på en höjddrygg
fram till en m
markerad berggklack där källlan ligger mott NO.
För att hitta källan krävs koordinater
k
elller att den skkyltas.
fi
ytterligarre en mindre källa
Strax intill hhuvudkällan finns
direkt intill bberget.
Historia: Ennligt uppgifterr i bygden haar källan inte sinat
på 150 år. F
Förr användess källan som vattenställe fför de
betande djureen

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=62552043, E=551
1472
REF
FERENS: SG
GU

Halsebo offferkälla

Vimm
merby ko
ommun

Klok-Ingie
erds källa.

kta: Bergkällaa i moränsluuttning. Distin
nkt punktkälla
Fak
med
d litet källkar 0,5 m diameteer och 0,5 m djup.
d
Flöde 0,5
– 3 l/s men är sv
vagt vid extrem
em torka. En samlande
s
bäckk
n
sluttninngen har ett relativt starkkt
av källkaraktär nedan
de. Temperatu
ur cirka +7 oC.. Konduktivitet 0,04 mS/cm
m
flöd
och
h pH 6,5.

Beskrivningg: Källan rinnner fram melllan ett par m
moränblock precis vid foten av en långsträck
kt morän-slutttning.
Klok-Ingierds källa”
k
men skkylten
Källan är skyyltad med ”K
behöver frässchas upp. Om
mgivningen ärr storskog meed en
fasinerande matta av viitmossa. Från
n den närbeelägna
k
enklasst genom att följa
skogsvägen finner man källan
foten av slutttningen.
Historia: Söödra vi fornnvänner lämn
nar bl a följ
ljande
beskrivning. På marker tiillhörande Mjöhults by finnns en
obetydlig käälla, nästan omöjlig att upptäcka förr den
oinvigde. Meen lockande att
a finna för den
d som fångaats av
legenden om
m den kloka kvinnan
k
Ingieerd i Mjöhultt, hon
som användee sig av dennna källa för deen verksamheet hon
bedrev. Menn vem var dennna märkliga kvinna
k
som s att så
tydliga spår i vår hembyygds historia. Den legendaariske
historiebeskrrivaren M. G. Chraelius skrriver ”Om Inggierd i
Mjöhults Östtergård har man
m ingen annaan berättelse ään att
hon kunnat sställa tillrätta det som var förkommet. Dock
omtalas honn ha brukat något
n
signerii vid en källla på
Halsebo maarker i Södraa Vi socken som ännu kkallas
OFFERKÄL
LLA, varför menigheten
m
sku
ulle hållit hennne för
trollpacka, ddet hon skulle förnummit och därföre sagt:
”Jag vet att efter min dööd lägges hälf
lften av min kkropp
innanför ochh hälften utannför kyrkogårrden, emedann man
tror min klokkskap icke varra av Gudi, va
arföre det skalll som
ett tecken, up
uppkomma ettt träd på min
n grav, blir ddet ett
lövträd är m
min spådomskkonst av Gudii, men blir ddet ett
barrträd, då är den av Hinn onde”.
Och skall heennes kropp ha blivit beg
gravd på Södrra Vi
kyrkogård påå sätt hon saggt, varefter en
n björk på heennes
grav upprunnnit, vilken seddermera växte och blev gansska

storr samt stod kvar på kyrkogåården tills för några år sedann
och
h kallades allm
mänt för Klok--Ingierds björrk. Ändock jagg
själv
v sett björken
n, och hörde aatt den kalladees som sagt ärr,
sam
mt att det so
om sagt det för mig, ärro ärliga ochh
trov
värdiga och sääga sig veta avv sanno sago --- och emedann
jag tror, att om någon
n
efterkoommande efteer hundrade årr,
beräättar vad vi hört,
h
lär det förekomma de
d då levandde
likaaså löjligt och otroligt --- hhar jag endast velat visa attt
folk
k av denna typ
p har funnits ppå denna lilla del
d av jorden.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63993810, E=542
2607
REF
FERENS: Sö
ödra Vi hemby
bygdsförening, Södra Vi
forn
nvänner. M.G. Chraelius ”FFörsök till land
dskaps
besk
krivning”. RA
AÄ och SGU.

Sju kä
ällor

Vimm
merby ko
ommun

Källhoriso
ont med uppdämd
u
källsjö.
k

Fak
kta: Flödet anges till 10-50 l/s.

Beskrivningg: En källhoorisont som upprinner uur en
isälvsavlagrinng. Belägen strax
s
väster om
m riksvägen m
men är
inhägnad efttersom den nuumera använd
ds som komm
munal
vattentäkt. N
Nerströms källhorisonten haar flödet dämtts upp
till en betydaande källsjö
Historia: Käällan eller källlorna har ovan
nlig kraft. I tiingsrättsprotokolll redan från 1759
1
benämn
ns de Skärkälllorna
men numera i folkmun Sjuu källor.
Dessa källorr svämmade över och av
vrinningen skeedde
genom en bbäck som följjdriktigt heterr Skärbäcken och
senare mynnnar i Nyllingeebäcken. Vattenflödet i bäccken
drev tidvis ttvå kvarnar, en
e s k bykvarrn och en ensskild
vars existenss i flera omgånngar hamnade inför tingsrättt.
Omedelbart efter dämnningen vid gölen fanns en
f klädtvätt. Lennart Karllsson
avstängbar räänna avsedd för
minns hur han ofta ficck köra ”byskjuts” till ddetta
tvättställe.
Sedan 19300-talet
vattenförsörjning.

använnds

vattnet för

komm
munal

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63998939, E=546
6246
REF
FERENS: Sö
ödra Vi fornväänner genom Berit
B
Gunnarssson.
SGU
U.

Södra
a Vi hä
älsobru
unn

Vimm
merby ko
ommun

Besöksvä
ärd hälsob
brunn med
d bevarad kulturbeb
byggelse.

kta: Hälsobrun
nn
Fak

Beskrivningg: Hälsobrunnn belägen i hembygdspark
h
ken i
Södra Vi om
medelbart vässter om järnv
vägen. Omfatt
ttande
kulturbebygggelse som är bevarad
b
inkl brunnshuset. K
Källan
är belägen vvid gränsen mellan
m
moräng
grus och rullsstensgrus.

som
m t ex gyttjjebad, tvålmaassagebad, svavelbad ochh
elek
ktriska ljusbad
d. Idag drivs bbrunnsparken och källhuset i
hem
mbygds-föreningens regi.

Historia: Å
År 1759 fannn prosten Arendt
A
Grap e en
hälsobrunn ppå Södra Vi byys ägor. Brun
nnshuset i Söddra Vi
öppnade 17664 och lockaade folk från
n när och fjäärran.
Förutom det ursprungliga brunnshuset, som finns kvvar än
m
ochh en
idag, bygggdes även badhus, matsalar
brunnspaviljoong med gym
mnastiksal. Brunnen drevss som
ett företag tillsammanss av tio bönder
b
på oorten.
1 år.
Verksamheteen fortsatte i 187
Dagarna i dden lilla kurrorten förflöt stilla och llugnt.
Dagarna var väl planeradee och man följde många ruutiner
ockan 06.00 varje
för att få enn struktureradd vardag. Klo
morgon gickk en trumslagaare genom hela Södra Vi fför att
väcka alla bbesökare. Det var då dags för dagens fförsta
vattenförtärinng. Fortfarandde på fastand
de mage var ddet kl
08.00 dags föör morgonbönn.
Efter det seerverades frukkost i brunnsrestaurangenn och
sedan var dett dags med speciellt utvaldaa behandlingaar

9 TM, N=63999652, E=547
7385
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Sö
ödra Vi fornväänner genom Berit
B
Gunnarssson
Lov
visa Ingström och Jan Svärdd. RAÄ

Uvberrgskällan

Vimm
merby ko
ommun

Vattenpau
us vid van
ndringsled
d.

kta: Moränkäälla i en beerg/moränslutttning. Källann
Fak
rinn
ner fram undeer ett jätteblocck. Avrinning
gen sker via enn
disttinkt liten bäckravin. Tempperatur +4,6 oC, pH 5,0 ochh
kon
nduktivitet 0,03 mS/cm. Flööde cirka 0,5 l/s.
l Källkaret 1
x 0,,7 m och 1 m djupt.
d

Beskrivningg: Källan (ävven benämnd Källebergskäällan)
ligger i direkkt anslutning till
t en lättillgäänglig vandrinngsled
(Smeåna natuurstig) norr om
m Gullringens samhälle, ciirka 2
km från bynn. Vattnet rinnner av i en bääckravin som strax
nerströms käällan har dämtts upp genom ett flätat grennverk,
okänt syfte.

Fäth
historia:
Jag
g mötte en äld
dre man med tillhörande äldre
ä
labradoor
som
m hade slitna leder.
Hun
nden stannar alltid vid kkällan, så ävven idag, ochh
driccker med storr aptit. Synbaart uppiggad därav. Månne
därfför den fortfa
arande lever ooch förhoppn
ningsvis klaraar
sig ännu en tid.

Historia: D
Den närmastee omgivningeen till källaan är
storskog medd jätteblock soom ger en John Bauer-känslla.
Källan liggeer vid foten av det långstträckta Skom
makarberget, även kallat Uvbergget.
Källans läge på norrsidan av berget kan
n tyda på att deet har
varit en offeerkälla. Källoor som rann norrut betrakktades
förr i tiden hha osynliga krrafter, som tog
g med sig det onda
hem. Norr aansågs vara hemvisten
h
för det onda ochh om
man drack vvattnet eller offfrade något i källan kundee man
bli botad för olika krämpoor.
På många sttällen samladees man förr vid
v dessa källlor på
trefaldighetskkvällen ellerr midsommarafton då dess
helande kraftter var starkarre än normalt.
Det är säkeert källan occh berget som
m har gett ttorpet
Källeberg, soom låg intill stigen strax österut, sitt nnamn.
Torpet flyttaddes dock 19244 ner till Brän
nnebro.

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64007858, E=542
2703
REF
FERENS: Sö
ödra Vi fornväänner genom Berit
B
Gun
nnarsson. RAÄ
Ä.

Vagelhem offerkä
o
älla

Vimm
merby ko
ommun

Offerkälla
a med histtoria.

kta: Moränkälla i ett utstrrömningsområåde i en släntt.
Fak
Bru
unnsringar up
ppströms käl
ällan för öv
verledning tilll
Vag
gelhems gård (uppmätt kappacitet 10 m3/tim).
/
Flöde 33
10 l/s
l men vid extrem torka ssvagt. Avrinningen sker via
en distinkt liten bäck. Tempeeratur +7 oC, konduktiviteet
6 mS/cm och pH 6,5. Källddamm 2,5 x 2,5 m och 0,5 m
0,06
djup
p.

Beskrivningg: Källan liggger i anslutniing till en m
mindre
skogsväg vidd foten av en brant,
b
blockrik
k moränsluttnning –
ett mycket sstort block occh flera mind
dre block om
mkring
källan. Källaan hålls väl rennsad.

fotb
bollsgrabbar kunna
k
tömma ssin medhavdaa portmonnä på
10-ö
öringar, tillräcckligt många för att varje elev skulle få
f
sin, och gemensamt önskadee Gullringseg
ger. Men denn
ngen räckte inte källans magiska krraft, det blevv
gån
ned
derlag.

Historia: Käällan anges varra den starkasste av de i Söddra Vi
socken kändda offerkällorrna. En av Vagelhems
V
tiddigare
ägare, Edvinn Petersson, har i en tidning
gsintervju berrättat,
att han iblannd i sin barnddom, då han kände
k
sig opaasslig,
kunde få en slant för att gå till källan och där önskka sig
hälsan åter.
Källans vattten hade tyddligen namn om sig att vara
välsmakandee. Anita Petterrsson, husmorr på Vagelhem
m, har
hört sin farrmor berätta, att då hon var i tjänst som
kallskänka hhos familjen Nordström
N
påå Ålhult, oftaa blev
skickad till källan för att
a hämta kaffevatten. T o m
berättas att een äldre Flaka--bo tydligen också
o
kände tiill det
H tog sin m
moped
goda vattnet i källan vid Vagelhem. Han
och en vattennkruka, åkte till källan och hämtade vatteen att
koka sitt kafffe på.
Själv berättarr Carl-Erik Svvensson att haan var med om
m att i
sällskap medd ett gäng sjättteklassare från
n Brännebroskkolan
och inför en förestående kvalmatch för Gullringens
G

9 TM, N=64006466, E=544
4075
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Caarl-Erik Svenssson och Södrra Vi
krön
nikan. SGU.

Fler besöksvärda källor

Nedan har sammanställts ytterligare några källor som på
allmänna grunder be-traktas som sevärda besökskällor
eller med annat intresse

Kulturkällor:
Pyskekällan
Vid V Låxbo finns i en spännande kuperad skogsterräng,
blåsippsbacke i vår-tid, en ravin med omfattande utströmningsområde som avrinner via en gemen-sam bäck i ravinen. I Södra Vi-krönikan skriver makarna Einerstam om
en trollpacka, Pysket, som bodde i den närbelägna Pyskekullen. Hon var fager och skön och ville locka manfolk
med sig in i kullen. Koordinater Sweref 99 TM
N6403142, E543246.
Gertruds källa
Distinkt bergkälla i anslutning till vandringsleden vid
Djupdalsberget öster om sjön Krön. En sägen berättar om
vallflickan Gertrud som fann källan med det livgivande
vattnet till sig och sin boskap. Koordinater Sweref 99 TM
N6399816, E551668.
Skillingarum
Äldre källområde i vilket numera Åbro bryggeri genom
brunnar sedan 1856 hämtar en del av vattnet till ölbryggningen. Det var löjtnant Per W Luthander som hittade en
lämplig byggnad bredvid källan med sitt rena vatten. År
2011 höll Källakademin sitt årsmöte i bryggeriets tyskinspirerade restaurang. Koordinater Sweref 99 TM
N6391783, E549525.

Vimmerby kommun

Dynes
stad

Väste rviks ko
ommun

Källa med
d spänning
g.

kta: Distinkt punktkälla fr
från grusavlag
gring på bergg.
Fak
Torrr under det ex
xtrema torråreet 2013 men 0,5-3
0
l/s enliggt
SGU
U. Temp + 5,6 oC och kkonduktivitet 0,01 mS/cm
m.
Källkar 1 x 1,5 m och cirka 0,33 m djupt.

Beskrivningg: Källan beläggen strax östeer om byvägenn och
uppströms enn bäck som även
ä
matas med
m vatten fråån ett
omfattande uutströmningsoområde med al. Källan haar en
styrning medd en ekstock.
Historia: Ennligt bondens information
i
brukar
b
källan aaldrig
torka ut. Möjjligen kan en grustäkt ner till
t berg uppsttröms
källan ha påvverkan flödet men
m mer troligt beror det ppå den
extrema torkkan under 20133.
Enligt berätteelser fick ”dräängen på säterriet i Ankarsruum ro
över sjön tilll källan för attt hämta frisktt vatten. Ett hhäftigt
åskväder gjoorde att han fyllde dunkarrna med sjövvatten
utan att tala oom det. Ingen märkte dock detta oskick.””

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63997448, E=576
6661
REF
FERENS: Ankarsrums
A
heembygdsförening genom
Donald
D
Öfverbberg. SGU.

Hultho
orva

Väste rviks ko
ommun

Vårdad kä
älla högt belägen
b
på
å åssida.

kta: Åskälla belägen högt uupp på en mäk
ktig rullstensåss.
Fak
Tem
mperatur +7,4
4 oC. Kondukt
ktivitet 0,04 mS/cm
m
och pH
H
6,0.. Källkar dock
k utan synligg avrinning 20
013. Gråfärgaat
vattten.

Beskrivningg: Källan som
m är belägen ungefär halvvvägs
upp på den cirka 30 m höga
h
rullstensåsen har en ttydlig
avflödesfåra som dock var torrlagd 2013. Källaan är
stensatt för aatt säkerställa hämtning av vatten. Oklarrt vad
det är i åsen som trycker upp
u vattnet tilll källan. Intreessant
undersökninggsområde. Pottential för forttsatt vård.
Historia: Käällan vårdas och
o har förseetts med en ööppen
överbyggnadd för att förhinndra skräp att ansamlas. En äldre
ledning antyder att källanns vatten tidigare med självvtryck
dugården på aandra
letts till maangårdsbyggnaaden och lad
sidan den neddanförliggandde åkern.
LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64007011, E=573
3880
REF
FERENS: Ru
une Oppgården
en.

Klara källa

Väste rviks ko
ommun

Källa med
d museal potential.
p

kta: Källdamm
m om cirka 5m2. Temperratur +8,6 oC.
C
Fak
Kon
nduktivitet 0,0
06 mS/cm ochh pH 6,1. Avrrinning genom
m
bräd
ddning från käälldammen. Fllöde 0,5-3 l/s enligt SGU.

Beskrivningg: Källan är belägen i anslu
utning till ett äldre
brygghus, kllapphus/bykhuus och vid användning av dessa
avleds källanns vatten via dessa. Källan
n är delvis steensatt
och har ett djjup av cirka 1,5
1 m. Stor potential för vårrd om
de gamla vatttenanknutna byggnaderna också kan stäällas i
skick.
Historia: Föörfattaren Adaa Rydström skriver
s
“Vid K
Klara
källa var doppkällan, där Loftaborna
L
lätto sig kristna s och
där de föruut och ävenn långt efterråt offrade ååt de
gudomligheter, vars hjälpp de behövdee i ena eller aandra
fallet. Där ooffrade bondenn ett mynt tilll Frey, årsvääxtens
gud, dit bar modern en offfergärd för återvinnande aav sitt
barns hälsa. K
Kyrkans vigvaatten hämtadees ur källan.”

LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=64224326, E=583
3819
REF
FERENS: Ru
une Oppgården
en. SGU.

Källvik

Väste rviks ko
ommun

Povel Ram
mels Sorg
glösa brun
nn.

Fak
kta: S k Surbrunn

Beskrivningg: Källan ärr en hälsok
källa belägenn vid
strandkantenn vid det nuvaarande havsbaadet och med flera
äldre byggnaader bevaradee i brunnsmilljö. Inom om
mrådet
finns flera anndra källor.

beg
gagnande av Läkarebiträde
L
skulle medförra, dels uti denn
änn
nu hos en dell av allmogenn rådande övertygelsen, attt
Läkkekonsten uti de
d flesta, i syynnerhet uti medicinska
m
falll
ingeenting kan utrrätta.

Historia: Reedan på 1700--talet vallfärdade folk hit fför att
dricka av källlans järnrika vatten. Hälsok
källan ligger iinne i
en liten pavilljong med ett litet museum
m, som bl a vissar att
Källvik är föörebilden till Povel
P
Ramels ”Sorglösa bru
runn”.
1872 anladees badhus ochh brunnsalong
g, 1877 det fförsta
badhotellet ooch på 1890--talet ett flertal trävillor. U
Under
andra världskkriget blev brunnen förläg
ggning för baaltiska
flyktingar occh 1948 semessterhem för an
nställda vid F
Facit i
Åtvidaberg.

I en
n handbok förr brunnsgästerr från år 1803 finns en radd
sjuk
kdomar upprääknade, som aalla ”lyckelig
gen botas elleer
åtm
minstone lindras” med ””Mineralvatten
n och däravv
tillrredde bad”: gikt
g
och reum
matiska plågo
or, mellankolii,
hyp
pokondri, stenp
plågor, fördärrvad matsmälttning, podagerr,
lam
mhet, nervsjuk
kdomar, hysteeriska krämpo
or, blodflödenn,
försstockade vätsskor, oförmöögenhet hos karlarna ochh
ofru
uktsamhet hoss kvinnorna, trrög hörsel, svaag syn m fl.

När gamla oofferkällor frånn hedendomen
n i kristen tidd togs
upp i en källlkult gavs källlorna ofta ettt namn efter nnågot
helgon. Vid källorna samllades folk nattten före helggonets
u
midsom
mmardag och på trefaldighetsnnatten samt under
natten. Undeer ceremonier drack man ur källan och baadade
den sjuka krroppsdelen i vattnet
v
för attt sedan offra mynt
och
andraa
metallförremål.
Inleedningsvis
efter
reformationeen ansågs desssa sedvänjorr som kätterii och
motarbetadess. Denna insttällning ändraades emellertidd när
läkarna undeer 1600-talet kom
k
underfun
nd med järnvaattnets
hälsobringannde egenskapeer. Bristen på läkare var vidd den
tiden emellerrtid skriande. I aktuellt distrrikt i norra Kaalmar
län fanns ssålunda bara en ända, provinsialläkar
p
ren i
Vimmerby. L
Landshövdinggen i Kalmar län skrev såå sent
som 1837-411:
Också anlitas Läkaren sälllan av allmog
gen, vartill orssaken
ånga avståndeet till
torde finnas,, dels uti det stundom lå
Läkarens staation, dels uti fruktan
f
för den kostnad, som
m

9 TM, N=64118093, E=601
1819
LÄGE: Sweref 99
REF
FERENS: Länsmuseet i K
Kalmar, Källviik - en
smååländsk brunns- och badort..

Källåk
ker

Väste rviks ko
ommun

Stark källa vid isälv
vsterrass.

kta: Utströmn
ningsområde m
med punktkällla i kanten avv
Fak
en isälvsterrass.
i
Flödet
F
anges av SGU till 0,5-3
0
l/s vilkeet
tord
de vara en underskattni
ning eftersom
m flödet vaar
bety
ydande trots den
d extrema toorkan 2013.

Beskrivningg: Källan, som
m är belägen i en vacker ekk- och
björkdunge, är en del av ett cirk
ka 200 m långt
ktig isälvsavlaagring
utströmningssområde i kanten av en mäk
(terrass och kkullar). I utstrrömningsområådet finns en cirka
10 m klar vattenspegel där huvudkäällan rinner fram.
g
anordnnat en
Uppströms kkällan har den närliggande gården
brunn med diiametern 1,8 m med intillig
ggande pumphhus.
Historia: I hela den inntilliggande dalgången m
mellan
e bergrygg på motsatt sida
isälvsavlagrinngen och en
förekommer omfattande källtorvbildning som ddelvis
brukas. Källaan har ett bettydande intressse, speciellt i den
vackra ekmiiljön, trots attt gårdens vatttentäkt är beelägen
direkt uppstrröms källan.
LÄGE: Sweref 99
9 TM, N=63991343, E=577
7221
REF
FERENS: SG
GU

