
 

 

Rapport - Källor i Småland och på Öland 

Bilaga Kalmar län 
 

  

Jönköping, Kalmar och Kronobergs län 
 





 

 

 

Bilaga 2 – Kalmar län 
 
 
  



 

 

 

Innehållsförteckning Kalmar län 
 

 

Borgholm kommun 
1. Horskällan  
2. Prostens källa 
3. Rälla källa  
4. S:t Elofs källa 
5. Åkerby källa 
Flera besöksvärda källor 
 

Emmaboda kommun  
6. Brudarnas källa 
7. Drottning Kristinas källa 
8. Grön källa 
9. Harebo källa 
10. Rörsbo källor 
Flera besöksvärda källor 
 

Hultsfred kommun  
11. Bullerkällan 
12. Fosters källa 
13. Källbäcksmossen 
14. Malms källa 
15. Stubbhultkällan 
Fler besöksvärda källor 
 

Högsby kommun  
16. Aboda bykälla 
17. Annliskällan 
18. Brusemålakällan 
 

Kalmar kommun  
19. Ekenäs källa 
20. Mokällan 
21. Nymannakällan 
22. S:t Sigfrids källa 
23. Stufvenäs källa 
Flera besöksvärda källor 
 

Mönsterås kommun  
24. Källan i södra Bäckebo 
25. Källorna i Nyebo 
26. Tors källa 
 

Mörbylånga kommun  
27. Bårbyborgskällan 
28. Kärrekusa 
29. Sjukällorna 
30. Södra bruket 
31. Tornrör 
32. Tors källa 
Flera besöksvärda källor 
 

Nybro kommun  
33. Balebo hälsokälla 
34. Christvalla Helsobrunn 
35. Mokällan 
36. S:t Sigfrids källa 
37. Tvillingkällorna i Björnasjö 
Flera besöksvärda källor 
 

Oskarshamn kommun  
38. Fredriksfors 
39. Norrby 
40. Stensö 
41. Trappkällan 
42. Titurkällan 
 

Torsås kommun  
43. Blå källa 
44. Farmors källa och Kila källan 
45. Göddabo källa 
46. Hallahålan 
47. Slipakällan 
 

Vimmerby kommun  
48. Halsebo offerkälla 
49. Sju källorna 
50. Södra Vi hälsobrunn 
51. Uvbergskällan 
52. Vagelhem offerkälla 
Flera besöksvärda källor 
 

Västerviks kommun  
53. Dynestad 
54. Hulthorva 
55. Klara källa 
56. Källvik 
57. Källåker 
Flera besöksvärda källor 
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mns i flera sk
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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. Tillflö-
det 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 för-
valtas 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 reglera-
des 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 kultur-
grupp. 

Koordinater Sweref TM  N629500, E606777. 
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Fiddekullakällan  

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

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

 

Fixalundakällan 

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

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 

 

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 

 

 

 

Klasatorpskällan  

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

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

 

Lönnmålenkällan 

3,5 km SV Algutsboda kyrka vid gränsen till naturreser-
vatet 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 kon-
duktiviteten 0,01 mS/m. 

 

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 

 

 

Referenser: 

Stig Hermansson: Vattenkällor i Långasjö. Långasjökrö-
nikan 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 
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Nedan har noterats ytterligare en källa som på allmänna 
grunder betraktas som sevärd och som är relativt lättill-
gänglig.  

 

Järnkällan 

Järnkällan är belägen i den centrala delen av det s k Hults-
fredsdeltat, 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 järnut-
fällningar bildats och med typisk rödbrun färg. Källan har 
provtagits av SGU under en lång tidsperiod. Källans till-
rinning kan enligt en teori härröra från ett djupt liggande 
lager, en åskärna, som täcks av finkorniga lager. Omfat-
tande skogsavverkning kan ha stört källans närområde 
under senare tid. Referens: SGU Rapport K457. Grund-
vattenmagasinet Hultsfredsdeltat. 

Koordinater: Sweref 99 TM N 6374941  E 550257 
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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 såd-
ana källor är Grankällan, Visekällan (Råsbäcks källa), 
Ölvingtorpskällan, Vassmolösakällan och Stenkällan. 
Källorna är i dagsläget inte besöksvärda eftersom de är 
”inbyggda” genom speciella brunnskonstruktioner be-
lägna uppströms i åsen. 

 

Köhlby brunn 

En hälsobrunn som omnämns redan 1767. Det var indu-
strimannen 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. 
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Nedan har sammanställts ytterligare ett antal källor som 
på allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor, 
som är relativt lättillgängliga. I Johanna Vöks´, Linnéuni-
versitetet, examensarbete finns ytterligare ett stort antal 
källor redovisade, som dock bedöms ha ett lägre besöks-
värde i den publika sammanställningen för Småland-
Öland 

 

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 vattenförsörj-
ningen, 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 be-
skrivits av Lage Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010): 
Vid Offerkällan och Midsommarkällan hade socken-
ungdomen 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 kalkstensfli-
san 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. 

 

 

Bårbykällan 

Belägen i direkt anslutning till mittlandsmuren mitt emel-
lan Möckelmossen och Södra baspunkten. Mycket vacker 
vandring cirka 2 km längs mittlandsmuren.  En ny vand-
ringsled, Gösslundaleden passerar i närheten av Bår-
bykällan samt även Rörkällan. 

 
Resmo 

Resmo källa utgör fortfarande en viktig del i kommunens 
vattenförsörjning. Källan är belägen i den s.k. Resmo-
zonen som sträcker sig mot nordost upp till Ekelunda by. 
I denna brottzon finns ett stort antal doliner (vittrade zo-
ner där marken störtat in). Själva källan är numera ej 
synlig. 

 
Eketorps borg 

Källan är belägen i den östra kanten av fornborgen i an-
slutning till den våtmark som var en del av borgens för-
svar. 

 
Sandby Borg 

Belägen i direkt anslutning till fornborgen vid stranden till 
Östersjön. Stor vacker källa som försetts med kalkstens-
hällar 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. 
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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 hembygds-
förening 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. Madesjö-
Örsjö-Kristvalla Hembygdsförening vårdar nu området 
och brunnen.  
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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 båts-
manstorpet 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 cementkan-
ten. Växtligheten runt källan och i den pekar på avlopps-
påverkan på vattenkvaliteten. Där finns t ex mycket näss-
lor och andmat. Runt källan finns källkärr. Gamla doku-
ment finns om ansvaret för dikesrensning.  

Koordinater Sweref 99 TM  N6304421  E567190. 
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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 utström-
ningsområde som avrinner via en gemen-sam bäck i ravi-
nen. I Södra Vi-krönikan skriver makarna Einerstam om 
en trollpacka, Pysket, som bodde i den närbelägna Pys-
kekullen. 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 ölbrygg-
ningen. 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 tyskin-
spirerade restaurang. Koordinater Sweref 99 TM 
N6391783, E549525. 
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