
 

 

  

Rapport - Källor i Småland och på Öland 

Bilaga Kronobergs län 
 

Jönköping, Kalmar och Kronobergs län 
 





 

 

 

Bilaga 3 – Kronobergs län 
 
 
 
  



 

 

 

Innehållsförteckning Kronobergs län 
 

 

Alvesta kommun 
1. Ferelia källa  

2. Lönshult källa 

3. Officerskällan 

4. Skirs källa 

5. Tors källa 

 

Lessebo kommun  
6. Dalakällan 

7. Grisakällan 

8. Gummekulla källa 

9. Snobackavägens källa 

10. Västra Slätthults källa 

 

Ljungby kommun  
11. Dyeslättskällan 

12. Jungfrukällan 

13. Sankta Brites källa 

 

Markaryds kommun  
14. Helge/Helga källan 

15. Röe killan  

 

Tingsryds kommun 
16. Källa Blidingsholm 

17. Dahla källa 

18. Klåvakällan 

19. Line källa 

20. Källa Trestensdal 

Fler besöksvärda källor 

 

Uppvidinge kommun  
21. Kapple källa 

22. Norrmåla Källa  

23. Skedakällan 

24. Skogskälla Norratorp 

25. Skogskälla norr Sjöatorpasjön  

 

Växjö kommun 
26. Barnabrunnarna i Ödetofta 

27. Grännastämma källa 

28. Planakällan 

29. Ringmans källa 

30. Silverstakällan 

31. Stora Bråne källa 

Fler besöksvärda källor 

 

Älmhults kommun  
32. Kyrkekällan 

33. Liavangenkälla  

34. Sankt Olofs källa 

35. Solabergets källa 

36. Stenavattnets källa 

 

 



 

 
 

 

 

Ferelia källa 
 

Alvesta kommun 
 

     
 Brukskälla.    

 

 

Fakta: Ferelia källa – också kallad Ferle källa – ligger vid 
den gamla Karlshamnsvägen, tydligt skyltad med Västra 
Torsås sockensymbol Puttetorpa here (pojke). Den gamla 
barrskogen som tidigare stod hög här fälldes av stormen 
Gudrun, och nu omger ugnbjörkskog källan, som ligger 
bara 25 meter från vägen. Den ökade ljusinstrålningen har 
gjort att flytande grönalger av släktet vridbandsalger trivs 
i källan. 

Temperatur: Mätningar vid 4 tillfällen har gett temperatu-
rer mellan 5,1°C (11 maj 2013) och 10,7 °C (29 septem-
ber 2014).  

Flöde: Inga flödesmätningar har gjorts, men en tydlig 
rännil från källan finns.  

Kvalitet: Vid länsstyrelsens analys i juni och september 
2014 visade källan lågt pH (5,3 respektive 5,0), och buff-
ringsförmågan låg under detektionsgränsen. Konduktivi-
ten var strax över 8 mS/m. Av analyserade parametrar låg 
6 respektive 8 under detektionsgränsen för analysen, 
däribland vattenfärg, total- och fosfatfosfor, nitrat- och 
nitritkväve samt kalium. Aluminiumhalten låg över grän-
sen för tjänligt med anmärkning som dricksvatten (0,76 
respektive 0,6 mg/l). 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger i kommunens södra delar. 
Från vägen mellan Hullevik vid sjön Åsnen kör man mot 
Lönashult och tar efter cirka en kilometer grusvägen åt 
söder mot Ramnaberg. Efter ytterligare en kilometer ser 
man skylten ”Ferelia källa”. För att vara i denna del av 
länet ligger källan ganska högt, cirka 192 m ö h. Ramna-
bergs högsta punkt, som är belägen ca 500 m sydöst om 
källan, når nästan 211 m ö h, det vill säga 74 meter över 
Åsnens yta.    

 

Historia: Virestadbon Maj Britt Magnussons far var 
född på torpstället Källeholm, 500 m fågelvägen från 
källan, och själv växte hon upp i närheten av Hullevik. 
Hon har berättat att det var ganska besvärligt att gå eller 
cykla upp till källan och hämta vatten när brunnen si-
nade. Källan höll alltid vatten. Tornehed (1991) skriver 
under en teckning av källan att den tillhör länets vackr-
aste. 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N= 6275013, E= 475192 

REFERENS:  Tornehed, S, 1991. Källor i Alvesta kom-
mun. Värendsbygder. Norra Allbo hembygdsförening. 

 



 
Lönshult källa 

 
Alvesta kommun 

 

     
 Kupolkälla.    

 

 
Fakta: Området kring källan är en nyckelbiotop. 
http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Upplev-
skogen/Ut-i-skogen/Vad-ar-det-du-ser/Nyckelbiotop/. 
Lokalen har klassats som nyckelbiotop pga. dess stora 
botaniska och hydrologiska värden. 

Nyckelbiotopsinventeraren fasinerades av att på en kort 
sträcka kunna gå från fattigkärrsvegetation till rikkärrs-
vegetation uppe vid källan. Kupolkällor kan byggas upp 
på olika sätt, här är det torv som byggt upp kupolen. I 
slutet av september 2011, då grundvattnet stod ganska 
högt, mättes den öppna vattenytan till 3,8 x 15 m och 
vattendjupet var 2 m. Därunder fanns 2 dm sediment 
innan moränen dök upp. 

Temperatur: Endast två temperaturmätningar finns, båda 
gjorda på hösten: 11/09/29 6,3° C och 14/10/21 8,3° C. 
Synligt avflöde finns bara vid normal eller hög grundvat-
tennivå. 

Kvalitet: pH 6,3 och konduktivitet 6 mS/m, vattnet är 
klart och järnutfällningar saknas. 

Dunmossa, vågig praktmossa och lopplummer växer 
rikligt i en rännil från källan. Bland blomväxter märks 
gullpudra, kärrviol, bäckbräsma, källarv och vattenklöver. 
Under vattenytan förekommer bäckblekmossa rikligt och i 
mindre mängd praktstjärnmossa. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Från Vislanda centrum kör man ca 5 km på 
vägen mot Ljungby och tar in på vägen mot Mörhult som 
passeras, därefter viker man av mot Lönshult. Efter en 
högersväng parkerar strax efter en lada på höger sida. Gå 
mot norr och följ sedan kärret som delvis får sitt vatten 
från källan, och fortsätt upp på holmen med gran och 
klibbal. Stövlar krävs! 

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga na-
turvärden. Dessa områden har egenskaper som gör att de 
är viktiga för att hotade eller missgynnade arter i skogen 
ska ha möjlighet att överleva. Alla inventerade nyckelbi-
otoper har registrerats och du kan hitta dem på kartan i 
länken http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N= 6299011, E= 461310 

REFERENS:  Darell, P. Mineralrika källkärr, källor och 
rikkärr i Kronobergs län 2008. Länsstyrelsen i Krono-
bergs län.. 

 

 
 

 
 



 
Officerskällan 

 
Alvesta kommun 

 

     
 Hälsokälla.    

 

 
Fakta: Detta är den källa som finns kvar från Gränna-
forsas tid som känd hälsobrunn. Ursprungligen fanns här 
också två andra källor, ”Skrofelkällan” och ”Järnkällan”. 
Officerskällans namn kommer av läget mittemot det 

gamla exercisfältet på Kronobergshed, en av morän över-
lagrad grusplatå.  

Temperatur: Mätningar vid 18 tillfällen har gett tempera-
turer mellan 6,2°C (23 mars 2013) och 9,3°C (14 septem-
ber 2014).  

Flöde: Mätningar vid 9 tillfällen har som mest gett 0,12 
l/s (den 21 oktober 2014) och som minst 0,05 l/s (den 22 
december 2013). 

Kvalitet: Vid länsstyrelsens analys av 10 källvatten i juni 
och september 2014 hade Officerskällan bäst buffrings-
förmåga (28 mg HCO3/l) samt högst pH (7,1) och kon-
duktivitet (13,3 mS/m). Av övriga 33 analyserade para-
metrar låg 8 under detektionsgränsen för analysen och de 
övriga visade inget anmärkningsvärt. Bakterier analysera-
des inte. SGU mätningar i augusti1984 visade ett pH på 
6,6 och en konduktivitet på 16 mS/m.. 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan finns 7 kilometer norr om Alvesta 
utmed väg 126, där man svänger höger mot Grännaforsa 
och sedan omedelbart parkerar. Efter 100 meter ser man 
”hälsokälla” på en skylt samt en informationstavla som 
berättar om källan. Källvattnet leds nu i en plastslang 
fram till tappstället. 

 

Historia: Kronobergshed ligger mer än 30 meter över 
Dansjöns yta, och på östra sluttningen finns ett antal 
källor. Här låg en gång Grennaforsa hälsobrunn. Offi-
cerskällans vatten ansågs vara bra mot mag- och tarms-
jukdomar, medan Järnkällans rödaktiga vatten skulle 
bota blodbrist. Skrofelkällan sades bota tuberkulos och 
engelska sjukan. Efter brunnssäsongen kunde man kurera 
sig med ”Grennaforsavatten” , som sändes ut i landet i 
tioliterskrus. Det fanns bl.a att köpa på apoteket i Alvesta 
(Agermark 1981). Källan utnyttjades alltså huvudsaklig-
en i medicinskt syfte. De första uppgifterna om brunns-
drickning vid Grännaforssa härrör från mitten av 1700-
talet, och brunnens glansperiod inföll under tiden 1887-
1920. När regementet flyttade från platsen 1919 avtog 
brunnslivet snabbt, och försvann helt 1926. Platsen är nu 
kulturminnesskyddad. 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N= 6314500, E= 473936 

REFERENS:  RAÄ-nummer Lekaryd 13:1 
Agermark, G, 1981. Källor i Alvesta kommun.  
Värendsbygder, N. Allbo hembygdsförenings årsskrift. 

 
 

 
 



 
Skirs källa 

 
Alvesta kommun 

 

     
 Offerkälla. 

 

 
 

Fakta:. Skirs källa är mycket vackert belägen i ett 
beteslandskap i nordvästra delen av kommunen. Källan 
ingår som ett av utflyktsmålen i Sagobygden, så bilder, 
berättelser och vägbeskrivning finns på 
http://www.sagobygden.se/sagenplatser/skirs-kalla. 
Källan som är belägen nedan en åsbildning har vid 
högvatten minst fem olika upprinnor. Flödet mättes den 
12 maj 2011 till 2,3 l/s och 19 oktober 2014 till 0,4 l/s. 

Temperatur: Egna mätningar har givit temperaturer 
mellan 6,9°C 110512 och 7,7°C 140224. SGU mätte 
6,8°C 19840913. 

Kvalitet: SGU mätningar (rör i jord) 20080401 visar på 
lågt pH (5,6) och låg konduktivitet (8,6 mS/m) liksom 
låga halter av järn och mangan. Det samma gäller 
näringsämnen som fosfor och kväve. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Denna välvårdade källa ligger i Hullevik 
och avrinner till sjön Rymmen. Källan är skyltad med 
vägverkets vita sevärdhetssymbol och mer närbeläget 
även med sagobygdens faluröda draksymbol. Parkera vid 
ladugården och fortsätt på grusvägen så ser ni snart 
skylten. Efter en promenad på knappt 200 m i tidigare 
slåttermark med hamlade lindar och stora enbuskar är 
man framme vid källan. Källbassängen 3,2 x 2,7 x 0,2 m 
är kantad av flata stenar.   

 

Historia: Källan har brukats till en mängd olika ändamål. 
Som offerkälla är den inte så namnkunnig, men i Nya 
Växjöbladet 1905 kunde man läsa om diverse myntfynd i 
den och man ser fortfarande mynt i vattnet. Enligt en 
sägen finns en skatt nedgrävd i sankmarken ett 10-tal m 
från källan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6326519, E=462693 

REFERENS: RAÄ-nummer Mistelås 31:1  
                        Tornehed, S, 1991. Källor i Alvesta  
                        kommun.  
                        Värendsbygder. Norra Allbo  
                        hembygdsförening. 

 

 
 

 
 

http://www.sagobygden.se/sagenplatser/skirs-kalla


 
Tors källa 

 
Alvesta kommun 

 

     
 Offerkälla. 

 

 
 

 

Fakta:. Källan, som ibland kallas Sunnerökällan, mynnar 
relativt högt upp i rikblockig moränterräng på Torsåsens 
östsluttning mot Skatlövsfjorden. Källbassäng och 
anordningar för att förenkla hämtning av vatten saknas. 
Källvattnet har skurit ut en 0.5 m djup fåra och en bit 
nedströms bildas ett vackert källkärr med bland annat 
trådkällmossa. 

Tempertur: Under fyra mättillfällen 2013 sjönk 
temperaturen från 7,2° C den 8 februari till 6,2° C den 11 
maj. Den högsta uppmätta temperatur är 8,4° C noterades 
den 20 september 2011. SGU uppmätte den 9 augusti 
1984 6.3° C. 

Flödet har varierat från (medelvärde minst tre mätningar) 
2,5 liter/sekund den 1 maj 2011 till 1,4 liter/sekund 14 
april 2013. Inga mätningar gjordes i oktober 2013 när 
grundvattnet var mycket lågt. 

Kvalitet: Detta är länets enda källa där SGU tar prov 
direkt ifrån, numer var sjätte år. Den 9 november 2011 
mättes följande: temperatur 8,4° C, pH 5.5 och 
konduktivitet 8,4 mS/m. 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger på kommunägd mark cirka 1 
km norr om Torne samhälle, en knapp kilometer från 
Åsnens västra strand. Vid vägen finns två stora ekar och 
en antydan till parkeringsplats samt en kulturminnes- 
skylt med skrönor om källan. Efter en promenad på cirka 
hundra meter når man källbäcken och sen är det bara att 
följa den upp till källan. 

 

Historia: Vislandasonen, prästen och nykterhetsför-
kämpen Peter Wieselgren har skrev 1846 om källan. Lite 
senare nämner även Hyltén-Cavallius den i Wärend och 
Wirdarne. Enligt dessa sagesmän besöktes källan särskilt 
natten till Kristihimmelsfärdsdag. Enligt Tornehed (1991) 
tillbringade i mitten av 1800-talet traktens ungdomar 
också midsommarnatten vid källan 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6284245, E=475079 

REFERENS: Hyltén-Cavallius, G. O.1863 & 1868. 
Wärend och Wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi. 

RAÄ-nummer Västra Torsås 323:1 

Tornehed, S, 1991. Källor i Alvesta kommun. 
Värendsbygder. Norra Allbo hembygdsförening. 

Wieselgren, P. 1846. Ny Smålandsbeskrifning II s 757 

 
 

 
 



 
Dalakällan  

 
Lessebo kommun 

 

     
 Moränkälla med källkupol.    

 

  
Fakta: En träinfordrad källa som underlättat vattenhämtningen. Källkaret är 0,5 x 0,5 m och cirka 0,6 m djupt. Fast 
botten. Avflöde mindre än 0,5 l/s via mindre dike mot nordväst. Diket har strax nedan källan en växtlighet av mossa med 
höjd som en källkupol. Temperatur: +11,8 oC och konduktivitet 0,46 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Från väg 28 tar man i höjd med centrala 
infarten till Kosta västerut på en bra skogsbilväg. Efter 
600 m tar man till höger enligt skylten ”Dalen”. Källan 
ligger cirka 800 m längs vägen och cirka 70 m norr 
därom. 

Historia: Källan är belägen i nedre delen av en flack 
moränslänt mot nordväst och i övergången mellan kal-
hygge och sumpbetonad storskog. Den träinfordrade käl-
lan rinner av via ett litet dike som efter cirka 8 m har en 
mäktig växtlighet av mossa som ger karaktär av en käll-
kupol. Sannolikt finns en utströmning även i denna del till 
diket. Enligt Leif Svahn rensades diket förr i tiden med 
enkla medel. Träinfordringen belyser att man hämtade 
vatten i källan från bebyggelsen i samhället vid torka. 
Vattenkvaliteten ansågs som speciellt god men vid en 
senare analys angavs den som mindre bra, vilket eventu-
ellt kan ha samband med en förmodad hög järnhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6300861, E=522546 

REFERENS: Ekeberga hembygdsförening 

 
 

 
 



 
Grisakällan  

 
Lessebo kommun 

 

     
 Källa vackrare än sitt namn.    

 

  
Fakta: Avlång källdamm som lyser upp i den storvuxna skogen. Källdammen cirka 1,5 x 2,5 m och med ett vattendjup 
på cirka 0,6 m Med fast stenbotten. Temperatur: +12,6 oC och konduktivitet 0,31 mS/cm. Diffus avrinning på bred front 
mot nordost. Omfattande vattenmossa i källdammen och en omgivning på cirka 5 m. 

 

 

Beskrivning: Offerkälla som är belägen i en flack morän-
sluttning mot nordost. Ta den gamla banvallen från Kosta 
mot Målerås. Efter 700 m ta en skogsbilväg till höger som 
är skyltad ”Grisakällan”. Efter cirka 200 m en liten skylt 
”Grisakällan” till vänster och källan ligger cirka 50 m 
norr om vägen vid en väl synlig stig genom den öppna 
storskogen.  

Historia: Vid källan finns en informationsskylt: ”Grisa-
källan vid Kosta – enligt Hyltén-Cavallius-föreningens 
årsskrift för år 1922 – en förteckning över hittills kända 
offerkällor i Värend och Sunnerbo…. Man vallfärdade dit 
Helig Torsdag. Hela dagen var en jämn ström av folk dit 
ut. Min sagesman berättar att man hade dryckesvaror med 
sig – det var på den tiden, då man kunde få ett halvstop 
vin hos vilken handlare som helst för 50 öre – och så 
roade sig de unga vid källan” (Anm. Helig Torsdag är 
Kristi Himmelfärdsdag) 

Hembygdsföreningen berättar: ”Flera av dagens pension-
ärer i Kosta har vittnat om Grisakällan. Källan besöktes i 
olika grupper som inte alltid hade gemensamma intressen. 
Ungdomar, barnfamiljer, folk som spelade kort etc. Det 
fanns en stor gran som gav skydd för både regn och stark 
sol. Under trädet spelades kort. Källans vatten användes 
för kaffekokning, för att blanda saft och starkare drycker. 
Det verkar som om besöken vid källan ebbade ut med 
televisionens intåg i hemmen.” 

Det var en slump att Grisakällan åter kom på tapeten. 
Ekeberga hembygdsarkiv fick en fråga från Malmö om en  
 

 

från Kosta till USA utvandrad flicka, vars dotter skulle-
komma på besök till Sverige och Kosta. Flickan visade 
sig vara dotterdotter till formsnickaren, spelmannen, 
kompositören, målaren mm Johan Fredrik Theandersson. 
Efter diverse skriftväxling skickades så en kopia på ett 
brev på baksidan av ett fotografi på Johan Fredrik och 
hans hustru. Brevet är daterat 1916 och lyder bl a ”Ja nu 
får jag aldrig mer höra din juflige klariäts musik vid grisa 
Kjällan.” 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6301285, E=525399 

REFERENS: Ekeberga hembygdsförening 

 
 

 
 



 
Gummekulla källa  

 
Lessebo kommun 

 

     
 Bergkälla.    

 

  
Fakta: Triangulär källa i en bergskreva i kalt berg. Källdammen cirka 1,2 x 1,2 x 1,5 m och med ett vattendjup på cirka 
1 m varav en halv meter är löst material av humus. Temperatur: +10,7 oC och konduktivitet 0,03 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Offerkälla som är belägen på en kraftigt 
markerad bergknalle strax öster om landsvägen. Hundra 
meter söder om källan finns ett ödetorp. Källan ligger på 
bergknallens sydvästra avslipade sida cirka 6 under krönet 
och cirka 5 m över knallens bas. En liten aluminiumskylt 
anger källan men skylten står lös och kan hamna med 
felaktig riktningsangivelse. I källan växer starr. Det finns 
inget synligt tillflöde eller avflöde. 

Historia:  

Bergknallen är ett markant inslag i terrängen med sin 
lodräta norrsida och sin avslipade sydvästsida. Platsen 
inbjuder till en fikapaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6275110, E=522490 

REFERENS: RAÄ, benämnd Ljuder 

 
 

 
 



 
Snobackavägens källa  

 
Lessebo kommun 

 

     
 Källa med varghistoria.    

 

  
Fakta: En källhorisont söder om en cirka 3 m hög bergkant. Huvudsakligen ett diffust avflöde på bred front mot söder. 
Sammanlagda flödet mindre än 0,5 l/s. Flera öppna vattenytor förekommer i storleksordningen 1 x 0,5 m och cirka 0,3 m 
djupa. Temperatur: +11,3 oC och konduktivitet 0,38 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Belägen cirka 80 m sydväst om Snobacka-
vägen mellan Kosta och Djupgöl och cirka 300 m före 
vägens anslutning till Orreforsvägen. Vattenmossan är 
omfattande i hela utströmningsområdet både i mäktighet 
och utbredning. Ytterligare utströmningsomåren finns i 
närheten. I området bedöms det finnas grusavlagringar 
som eventuellt står i förbindelse med den kommunala 
grundvattentäkten vid Djupgöl cirka 300 m söder om 
källan. 

Historia: Olle Hammarstedt berättar från 1990 då varg 
förekom i Kostatrakten, den s k Kostavargen. Ett rådjur 
påträffades delvis uppätet i bakdelen. Blodspår kunde 
följas till källan. Nästa dag påträffades rådjuret i källans 
närhet och då helt avätet på mitten. Källan hade uppenbar-
ligen betydelse med sin vattentillgång, kanske för såväl 
rådjuret som vargen. 

Olle berättar även hur han som ung ”sparade” infångad 
mört från sjön i källan till senare på vintern då sjön blivit 
isbelagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källan anges ha varit viktig att hämta vatten i för bebyg-
gelsen in mot samhället under torrperioder. 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6299412, E=525482 

REFERENS: Ekeberga hembygdsförening 

 
 

 
 



 
Västra Slätthults källa  

 
Lessebo kommun 

 

     
 Källa för miljöövervakning.    

 

  
Fakta: Punktkälla i nedre västra kanten av en lång moränsluttning. Källdamm 1 x 1,5 m och ett djup på cirka 0,4 m. 
Avflöde till små ”slukhål” strax sydväst om källan. Tydligt tillflöde från botten. Temperatur: +8,6 oC och konduktivitet 
0,34 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan är belägen cirka 25 m norr om väg 
25 och cirka 70 m väster om en mindre skogsväg. Stora 
avtagsvägen till Skruv ligger cirka 600 m öster om källan. 
Den relativt unga granskogen har nyligen gallrats varvid 
närområdet till källan skyddats men omgivningen är något 
risig. Avflödet försvinner i ett par små ”slukhål” strax 
intill källan, diameter 0,1- 0,3 m. Botten har ett betydande 
löst humuslager men även partier med ren sand syns tyd-
ligt. Källans omgivning är en mycket steril barrmiljö men 
mindre förekomst av bräken finns. 

 

Historia: Den aktuella förekomsten beskrivs som en s k 
limnokren. Enligt en beskrivning från 1971 anges att 
vattenkvaliteten kontrollerats i samverkan med Kungl. 
Tekniska Högskolan ett femtontal gånger av kommunens 
miljökontor. Ett 30-tal parametrar kontrollerades och 
visade en stabil sammansättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6287400, E=520660 

REFERENS: SGU 

 
 

 
 



 
Dyaslättekällan 

 
Ljungby kommun 

 

     
 Före detta hälsokälla.   

 

 
Fakta: Källutsprånget finns ett fyrtiotal meter från vägen 
mellan Mjäla och Skärvsö väst om Torpa. Fågelvägen 
ligger den 25 km SV om Ljungby. Det järnrika källvatt-
net avvattnas troligen underjordiskt till Strömbobäcken, 
som ligger bara några meter bort.  

En fyrkantig träpåle är det enda som antyder närvaron av 
något vars bäst före datum har gått ut. SGU betecknar 
den jordart källan ligger i som isälvsmaterial. 

Temperatur: Mätning av SGU respektive Länsstyrelsen 
har gett följande: 84/08/07 6,7 °C, 14/06/09 8,5 °C och 
14/09/29 9,9 °C. 

Flödet: Inget synligt avflöde. 

Kvalitet: SGU:s analys i augusti 1984 gav pH 6,3 och 
konduktivitet 12,0 mS/m. Länsstyrelsens provtagning i 
juni 2014 gav pH 6,2 och konduktivitet 9,4 mS/m. Vid 
en ny provtagning i slutet av september samma år var 
pH-värdet 6,1, konduktiviten 8,6 mS/m och buffrings-
förmågan hade minskat från 28 till 18 mg/l. Järnhalten är 
det som karakteriserar vattnet i ”hälsokällan”. Halten 
mättes i juni 2014 till 8,2 mg/l och i september till 41 
mg/l. Det finns ingen gräns för vad som betecknas hälso-
vådligt. Otjänligt med anmärkning hos användare är 0,2 
mg/l, men då gäller varningen risken för missfärgning. 
Kopparhalten i vattnet översteg vid båda tillfällena vad 
som anses tjänligt som dricksvatten. 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Parkera vid skogvägen och gå in i skogen 
på väster sida. Källan ligger i kanten av ett myrdråg där 
också Strömbobäcken rinner fram. Där fastmarkens 
granskog och blåbärsris övergår i våtmark finns källan. 
Kring den växer kråkklöver, flaskstarr och sjöfräken. 
Bottenskiktet består av vitmossa. 

 

Historia: Vid riksantikvarieämbetets besök 1950 fanns 
ett 0,45 x 0,45 m brett och 0,3 m djupt träkar i källans 
botten. I tidningen Smålänningen berättade 1985 den 
förre ägaren 67-årige Arne Karlsson, att då han var i 
tioårsåldern kom folk inte bara från Torpa utan också 
från Vrå och andra socknar för att dricka av vattnet. Och 
att det var en allmän uppfattning i bygden att källans 
vatten var bra mot alla möjliga åkommor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6288257,  E= 412385. 

REFERENS: RAÄ-nummer Torpa 36:1. SGU Källkort 
07:51. Smålänningen juli 1985. Hembygdsrutan: Trollträ-
det i Skärvö och hälsokällan i Mjäla. 

 
 

 
 



 
Jungfrukällan 

 
Ljungby kommun 

 

     
 Stor bassängkälla av kupolkaraktär i betesmark.   

 

 
Fakta: Ekornarp har haft ett flertal källor men ingen av 
samma storlek som den 3 x 3,5 m stora Jungfrukällan. 
Den ligger ca 500 m väster om gårdarna i byn eller 4 km  

 

fågelvägen från Lagans samhälle och bara lite längre via 
landsvägen. Riksantikvarieämbetet har registrerat den 
som offerkälla utan att ange några offerfynd. Vid lågt 
grundvatten kan vattennivån sjunka ca en halv meter 
men den sinar aldrig. Djupet är ca 1,5 m och botten be-
står av sand, men runt källan är det torv. En kupolkälla 
kan uppkomma på flera olika sätt. Här är den sannolik-
aste förklaringen att markytan sänkts utanför källområdet 
pga. en ökad nedbrytning av torvmarken som en följd av 
markberedning och kalkning. 

Temperatur: SGU-mätning 84/08/08 gav 6,7 °C. Egen 
mätning12/02/07 gav 8,8 °C. 

Flödet: Normalt sker avrinningen under markytan, men 
vintertid kan marken tjälas vilket får till följd att vattnet 
rinner av på markytan med svallis som följd. 

Kvalitet: Källvattnet är näringsfattigt och surt. SGU 
mätning den 8 augusti 1984 gav följande: pH 5,7, kon-
duktivitet 18,5 mS/m. 

 

 

 

 

Beskrivning: Eftersom det är åkermark mellan gården i 
Ekornarp och källan får man när grödan står på marken 
köra förbi Ekornarp 500 m. Parkera på vägkanten och gå 
betesmarken norrut ca 200 meter till källan. Kring källan 
finns ett stängsel och det växer videbuskar och en halv-
stor björk alldeles intill den. Besöket vid källan 12/02/07 
hade föregåtts av kyla i ca två veckor, de sista nätterna 
med mer än -20 °C och -10°C på dagen. Under den 
timme jag var där såg jag vad en sådan här källa betyder 
för djurlivet. I snön fanns en stor mängd spår av bl.a. 
rådjur, vildsvin och räv, som här kunnat släckta sin törst 
utan att behöva äta snö. Jag såg också en gärdsmyg 
komma och proviantera, ja den t.o.m. stoppade ner hela 
huvudet under vattnet för att få sig en insektslarv. När 
solen började gå ner kom även ett blåmespar, och det såg 
ut som de tänkte hitta en värmande nattkvist så nära 
källan som möjligt. 

 

Historia: I början av 1950-talet omgavs källan av björk-
skog men behov av mer betesmark gjorde att skogen 
höggs ner och området överfördes till betesmark. Källan 
har rensats maskinellt flera gånger i modern tid. 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6311066,  E= 434818. 

REFERENS: Johansson, K. Markägare till Jungfrukällan 
1973-2006 och son till förre markägaren. Muntliga upp-
gifter 2015.  RAÄ-nummer Berga 148:1.  SGU källkort 
07:54 

 
 

 
 



 
Sankta Birtes källa Ljungby kommun 

 

     
 Offerkälla.   

 

 

Fakta: På en karta över Ryssby, ritad 1696, är ”Sancta 
Birgittas källa” markerad. Källan har fått sitt namn efter 
en helig kvinna som bodde i Ryssby. Hon ansågs så helig 
att hon kunde hänga upp sin kappa var som helst, även 
om det inte fanns något att hänga den på. Detta är en 
vandringshistoria som berättats om många helgon (Lun-
dén 1978).  

Temperatur: Mätning 13/04/28 och 15/04/05 har gett 
10,5 °C respektive 7,2 °C. 

Flödet: Inget mätbart avflöde men marken nedanför 
källan har en flora av kärrväxter. 

Kvalitet: mätning den 5 april 2015 gav följande: pH 5,5 
och konduktivitet 13,0 mS/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan finns inne i centrala Ryssby ett par 
hundra meter från kyrkan och cirka 100 m från rondel-
len. På våren blommar vitsippor kring källan och i den 
växer liten andmat, mannagräs, bredkaveldun samt grön- 
och kiselalgeralger. Ryssbys gamla anor märks på flera 
sätt vid källan. Intill den finns flera gravkullar, och vid 
kyrkan en runsten från 1150-talet.    

 

Historia: Det finns tre småländska helgon: Sankt Sig-
frid, Sankta Lucia i Bellö och Sankta Birthe i Ryssby. De 
två senare har aldrig blivit kanoniserade utan endast 
utpekats som helgon av en tacksam allmänhet. Namnet 
Birgitta blev på danskt och sydsvenskt område förändrat, 
först till Birite, sedan till Birte. Det småländska helgonet 
går alltså under namnet Fru Birte i Ryssby (Lundén opt. 
cit).  Sedan 2013 står hon staty vid kyrkomuren söder om 
kyrkan där hon ser ner mot källa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6302518,  E= 448827 

REFERENS: Lundén,T. 1978. Sankta Birte i Ryssby - 
En medeltida helgonlegend. I En bok om Ryssby i Sun-
nerbo, Bertil Bexell m fl 1978.  

RAÄ-nummer Ryssby 68:1 

 
 

 
 



 
Helge / Helga källan 

 
Markaryd kommun 

 

     
    

 

 
 

 

Fakta: Vid SGU:s hydrologiska kartering 1984 i Krono-
bergs län noterades 73 källor. Två uppskattades ha ett 
flöde på mellan 3-10 l/s, en av dem är Helge källa.  Vid 
mina tre besök har utflödet från punktkällan varit betyd-
ligt lägre, men tillsammans med flödet från källhorison-
ten kanske flödet överstiger 3 l/s. Källan kallas offerkälla 
i Riksantikvarieämbetets dokument, men det finns inga 
uppgifter om offerfynd. 

Temperatur: Mätning av SGU, Mikroalg respektive 
Länsstyrelsen har gett följande: 84/08/07 6,3 °C, 
13/04/01 6,8 °C, 14/06/09 8,6 °C och 14/09/29 8,7 °C. 

Flödet: Avflödet från punktkällan har vid besöken under 
2013 0ch 2014 varit högst ½ l/s. 

Kvalitet: SGU:s analys i augusti 1984 gav pH 5,6 och 
konduktivitet 7,2 mS/m. Länsstyrelsens provtagning i 
juni 2014 gav pH 5,8 och konduktivitet 11mS/m. Vid en 
ny provtagning i slutet av september samma år var pH-
värdet 5,7 konduktiviten 10,4 mS/m och buffringsför-
mågan (HCO3/l) hade minskat från 10 till 8,2 mg/l. Järn-
halten var vid båda tillfällena låga, i  juni knappast mät-
bar. Kopparhalten översteg i september nätt och jämt vad 
som anses tjänligt som dricksvatten, 0,21 ug/l. 

 

 

Beskrivning: Källan finns ett hundratal meter väster om 
vägen från Nöttja, i utkanten av Hinneryds samhälle. 
Källutsprånget ligger vid foten av en moränhöjd i låglänt 
skogsmark. Utflödet kommer från en isälvsavlagring som 
på en kortare sträcka försvinner under finare sediment, 
dels i form av en punktkälla, dels som en källhorisont. 
Det sammanlagda flödet uppskattades av SGU i augusti 
1984 till ca 5 l/s. Rikligt med järnutfällningar finns i en 
bäck nedanför källhorisonten. Källbassängen är täckt av 
stor näcksmossa, och i utloppsbäcken kan man se den 
vintergröna källörten. 

Historia: Torsten Johansson, Strömsnäsbruk, f.d. kyrk-
vaktmästare, har berättat att grundvattnet sjönk i närlig-
gande grundvattenbassänger i samband med att ett par 
brunnar borrades på prästgården efter ett antal torrsomrar 
i början av 1970-talet. Förmodligen minskade då flödet i 
källan. Vidare berättade han att det har hittats pengar i 
källan. 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6276150,  E= 414589. 

REFERENS: Johansson, P-O. 2005. Exkursion i sydväst 
10-12 juni 2005. Akademin för de friska källorna.  

RAÄ-nummer Hinneryd 13:1 

Söderholm, H., Fogdestam, B. & Engqvist. P. 1987. Be-
skrivning till kartan över Grundvattnet i Kronobergs län. 
SGU Serie Ah Nr 10. 

 
 

 
 



 
Röe killan 

 
Markaryds kommun 

 

     
   

 

  

Fakta: Källan ligger i Västra Haghult ett par kilometer från gränsen till Halland, cirka 8 km från Markaryd. Kommunen 
har ont om kända källor. I beskrivning till kartan över grundvattnet i Kronobergs län noterades 73 källor varav två fanns 
i Markaryd. Den ena var Hunne källa som besöktes 1 april 2013. Den betongringförsedda källan hade då ett ordentligt 
istäcke. Riksantikvarieämbetet listar tre källor Helge, Hune och en namnlös och oidentifierad källa norr om Markaryd. 

Temperatur: 13/04/01/ 6,1 °C. Flödet: Ett tydligt tillskott av vatten från källan syns i vägdiket (se bild, och observera 
isen uppströms). Kvalitet: Som namnet antyder så är detta en källa med mycket järnutfällningar. Men också en sådan 
miljö har sina invånare. Här syns tydligt bentiska blågrönalger, son sannolikt tillhör släktet skinntrådar, Phormidium. 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger utmed en gammal körväg som 
nyligen breddats och försetts med ett nytt vägdike. Västra 
Haghult är en högt belägen by med tilltalande och vid-
sträckt utsikt åt norr och nordost. 

 

Historia: Källans vatten har använts till boskap som anting-
en själv fick gå dit för att dricka eller fick vatten från källan 
kört till sig. 

 

REFERENS: Jonasson, I. 2015. Före detta markägare, 
muntliga uppgifter. 

Söderholm, H., Fogdestam, B. & Engqvist. P. 1987. Be-
skrivning till kartan över Grundvattnet i Kronobergs län. 
SGU Serie Ah Nr 10. 
 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6259682, E=406511 

 

 
 

 
 



 
Källa Blidingsholm 

 
Tingsryds kommun 

 

     
 Offerkälla.    

 

 
 

Fakta: Denna källa är lätt att finna och lätt att besöka 
eftersom den är mycket väl markerad och bara kräver en 
kort promenad i lättvandrad terräng. Den stensatta källan 
är något oval, 1,5 x 1 m stor och 0,8 m djup. I maj 2013 
var den nästan full av stor näckmossa och en del gröna 
trådalger.  Det finns flera källor i området och det råder 
en viss förvirring om detta verkligen är den gamla offer-
källan. Den förment verkliga källan kunde Riksantikva-
rieämbetets personal inte återfinna 1996, och enligt orts-
befolkningen är det denna som är offerkällan.  

Temperatur: 13/05/11 6,7 °C. 
Flödet: Inget synligt. 
Kvalitet: Inga mätningar har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Från väg 120 mellan Ryd och Tingsryd kör 
förbi väg 126 mot Alvesta och över Mörrumsån. Sväng 
av i höjd med Blidingsholm mot Lindehult och parkera i 
kraftledningsgatan. Härifrån ser du skylten ”källa” och 
sedan är det bara att följa de vitmålade och pilförsedda 
låga stolparna till källan. 

 

Historia: Riksantikvarieämbetet har noterat att den ut-
nyttjats som offerkälla och att det hittats pengar i den. 
Vidare berättade dåvarande markägaren 1996 att källan 
aldrig frös. Från Blidingsholm kom algologen Carl Bli-
ding som fick algsläktet Blidingia uppkallat efter sig. 
Kanske han inspirerades av källans grönalger, fast han 
sedan arbetade med marina arter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6262058, E=483165 

REFERENS:  RAÄ-nummer Almundsryd 110:1 

 
 

 
 



 
Dahla källa 

 
Tingsryds kommun 

 

     
 Skogskälla    

 

 
Fakta: Moränkälla i en flack sluttning mot norr. Källdammen cirka 4 x 2 m belägen i ett större utströmningsområde. 
Totala djupet cirka 0,2 - 0,5 m beroende på vattentillgången. Tydlig källbäck mot NNV. Torvbildning i källområdet. 
Flödet mindre än 0,5 l/s. Jämför Englunds foto från 2011(till vänster) och den större källdammen med fotot oktober 2015 
(till höger). Mindre mängd andmat i dammen. Temperatur: +8,6 oC och konduktivitet 0,12 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Från gården Östad Norra Bondegård går 
man en ägoväg norrut över betesmarker och vidare skogs-
vägen cirka 50 m in i skogen. I dagsläget är skogen kraf-
tigt slybevuxen efter stormarna men markägaren har pla-
ner på röjning och rensning vid källan. Tecken på att älgar 
nyttjar källan. Källan ligger cirka 30 m norr om betesmar-
ken och 20 m öster om skogsvägen. Röjning angeläget för 
besöksvärdet. 

 

Historia: Enligt markägaren hämtade hela byn vatten i 
källan vid kraftig torka. Cirka 25 m söder om källan låg 
ett torp (Dahläng) som nyttjade källan. Torpet har inven-
terats och har markerats med en skylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6281070, E=496100 

REFERENS: Lars-Erik Englund och Arne Eriksson 

 
 

 
 



 
Klåvallakällan 

 
Tingsryds kommun 

 

     
 Naturkälla inramad av flyttblock.    

 

 

Fakta: Detta är en annorlunda källa, för den har inte 
kunnat förbättras av någon människohand. Den är nämli-
gen omgiven av stora flyttblock vars raka sidor går rakt 
ned till botten av källan. Men visst har människor utnytt-
jat källan. Några kluriga bröder i soldattorpet Frankalund 
på andra sidan vägen tröttnade på att släpa vatten varje 
sommar när torkan slog till och deras brunn sinade. Ef-
tersom källan låg högre än stugtomten räckte det med en 
vattenslang med avstängningskran och en tunna, så hade 
de sitt eget vattentorn. Källan uppges vara 2,5 meter djup 
och sägs aldrig sina eller frysa (Stamming 2003). Själv 
mätte jag ”bara” 2,15 m djup. 

Temperatur: +6,4 oC. Inget synligt flöde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Kommer man söderifrån stannar man på 
första parkeringsplatsen sedan man passerat vägskälet till 
Älmhult. Om man istället kommer norrifrån fortsätter 
man 1,5 km efter att man passerat in i Tingsryds kommun 
och stannar på samma ställe. Källan ligger bara ett fyrtio-
tal meter från väg 126, men i tät skog, så det gäller att 
spana efter de stora flyttblock som omger källan. Det 
största är nästan tre meter högt. 

 

Historia: Historien om de tre brödernas automatiska 
vattenförsörjning kunde tagit slut en dag på 1960-talet, 
då det plötsligt stod en vit ribba nerslagen intill den ut-
lagda vattenslangen. En ny väg skulle byggas. När det 
blev dags för vägbygget fick det dock en arbetsledare 
som inte i onödan ville bråka med folk. Utan att vare sig 
ansökan, utredning eller sammanträde behövdes ordnade 
han en enkel kulvert där bröderna kunde mata in sin 
slang (op.cit.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6264865, E=478425 

REFERENS:  Stamming, S. Främling i Ryd en liten 
julskrift 2003, 48 s. 

 
 

 
 



 
Line källa 

 
Tingsryds kommun 

 

     
 Skogskälla    

 

  
Fakta: Moränkälla i nedre delen flack sluttning mot NO. Källdammen cirka4 x 5 m med oregelbundna kanter. Totala 
djupet cirka 0,7 m med väl avgränsade kanter. Tydlig källbäck mot NNO. Omfattande mossväxtlighet runt källan och 
källbäcken. Inget flöde i oktober 2015 och källan har en obetydlig vattenmängd 2015. Jämför Englunds foto från 2011 
(till vänster) med fotot oktober 2015 (till höger). Inflödet kan tydligt identifieras under ett block i sydvästra kanten. 
Temperatur: +10,3 oC och konduktivitet 0,42 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Vid Lidhems säteri tar man den fina grus-
vägen söderut över den nerlagda golfbanan. Vid första 
torpet, Britteberg, tar man till vänster på en bra skogsbil-
väg och kör till vändplanen vid vägens slut. Källan är 
belägen i den glesa granskogen 80 m NO om vändplanen. 
Omfattande spår av vildsvin i såväl skogen som i källan. 
Källan är vidare belägen cirka 150 m väster om den asfal-
terade cykelvägen från Väckelsång och en markering 
skulle höja besöksvärdet  

 

Historia: Enligt äldre uppgifter skulle här ha funnits en 
offerkälla men det är osäkert om detta avser här redovisad 
källa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6278986, E=493714 

REFERENS: Lars-Erik Englund och Arne Eriksson 

 
 

 
 



 
Källa i Trestensdal 

 
Tingsryds kommun 

 

     
 Intressant naturkälla.    

 

 

Fakta: Källan ligger i kommunens västra del 3,5 km norr 
om Ryd samhälle och ca 500 m NV om gården Trestens-
dal. Den nästan fyrkantig källbassängen (1,5 x 1 m) lig-
ger på isälvsmaterial norr om en moränhöjd. Sommaren 
2014 var den full av växter bl. a. bäckbräsma, ameri-
kansk dunört, liten andmat och veketåg. Avloppet går 
först en bit under marken för att sedan rinna mer eller 
mindre öppet i en bäck vars botten består av sand medan 
sidorna är av torvmaterial. 

Temperatur: Mätning av SGU, Mikroalg respektive 
Länsstyrelsen har gett följande: 84/07/31 7,5 °C, 
13/05/11 6,3 °C, 14/06/10 7,3 °C och 14/09/29 8,1 °C. 
Flödet: Har uppskattats till ca en halv liter per sekund. 
Kvalitet: SGU:s analys i juli 1984 gav pH 5,4 och kon-
duktivitet 5,5 mS/m. Länsstyrelsens juniprovtagning 
2014 resulterade i pH 6,2 och konduktivitet 6,3 mS/m. 
Ny provtagning i slutet av september samma år gav pH-
värdet 5,9, konduktiviten 6,3 mS/m och buffrings-
förmågan (HCO3/l) 8,5 respektive 8,4 mg/l. Kopparhal-
ten översteg i september något vad som anses tjänligt 
som dricksvatten 0,23 ug/l. 

 

 

 

Beskrivning: Från väg 120 mellan Tingsryd och Ryd ta 
väg 126 mot Alvesta och kör 400 m så ligger Trestensdal 
in till vänster. Parkera och gå den lilla grusvägen ca 160 
m tills du ser en gammal skogskörväg på höger sida. 
Därifrån är det ca 400 m till källan, men det är ingen 
snitslad bana, så var observant och ta tid på dig. I skug-
gade lägen fanns i maj 2013 på botten av källbäcken ett 
guldbrunt lager av kiselalger. Så det är inte att undra på 
att någon tog fram den blå guldvaskningspanna som 
sedan blev liggande kvar.  En bit nedströms finns ett fint 
källkärr. 

Historia: Enligt markägaren kom ännu på 1980-talet en 
man regelbundet cyklande från Ryd samhälle för att 
hämta vatten från källan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6261399, E=480815 

REFERENS:  Källkort 07:07 

Olsson, P-O. Markägare, muntligt meddelande 2015. 
Söderholm, H., Fogdestam, B. & Engqvist. P. 1987. 
Beskrivning till kartan över grundvattnet i Kronobergs 
län. SGU Serie Ah Nr 10. 
 

 
 

 
 



 
Fler besöksvärda källor 

 
Tingsryds kommun 

 

     
   

 
Nedan har sammanställts ytterligare några källor som på 
allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor, 
baserat på bland annat Englunds och Erikssons invente-
ring i Väckelsångs socken 

 

Makagård 

Moränkälla i svag sluttning mot öster. Använd förr till 
hushåll, tvätt och betesdjur. Klart och gott vatten i en 4 x 
2,5 m stor källdamm, cirka 0,3 m djup. Utlopp i öster. 
Källan avsågs tidigare ligga till grund för vattenförsörj-
ningen i Väckelsång men visade sig otillräcklig för ett 
sådant behov. 

Qvistakällan 

Moränkälla som förr användes till hushåll, tvätt och be-
tesdjur. Torråret 1921 säga källan ha använts av hela 
Väckelsångs samhälle. 

Korrö 

Vid Korrö hantverksby har en mängd vattenanknuten 
verksamhet funnits sedan medeltiden. Längs Ronnebyån 
ligger ett naturreservat som till stor del är beroende av det 
speciella landskap som skapats av isälvsavlagringarna 
(åsarna) samt de betade ängarna. Blomman Natt och dag 
är rikligt förekommande. I naturreservatet finns ett par 
källor/källområden som dessvärre är tämligen uttorkade 
till följd av den etablerade kommunala vattentäkten. Växt-
ligheten tydliggör dock källornas läge. Mycket besöksvärt 
strövområde. 

 

 

 

 
 

 
 



 
Kapple källa Uppvidinge kommun 

 

     
 Offerkälla.    

 

 

Fakta: Offerkällan, som också går under namnet Capple 
och Kappla källa, befinner sig 1,5 km fågelvägen från 
Herråkra kyrka i sydvästra delen av kommunen på gården 
Källehult. Den ligger i en backsluttning på gammal ängs-
mark och är 3 x 1,5 m stor och ½ meter djup.  

Kvalitet: Temperatur (iskrosskalibrerad) 7,3°C den 5 
februari 2015. Samtidigt uppskattades flödet till 2-3 l/s 
och hemma mättes konduktiviteten till 6,2 mS/m och pH 
till 5,4. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Herråkra ligger 11 km från Lenhovda och 
35 km från Växjö. Över källan har man byggt en spång, 
sannolikt för att underlätta vattenhämtning. Där fanns 
också en slang med bottenventil, uppenbarligen för att få 
vatten till gården, som nu är sommarhus. Vid besöket i 
februari sågs också källutflöden på några platser ovanför 
källan. I källan växte lite källört, samt mossorna bäck-
skapania och bäckblekmossa. 

 

Historia: Enligt riksantikvarieämbetet anteckningar 
1950 förvarades ett 20-tal mynt från 1600- och 1700-
talet på gården intill. Där står också att en tidigare ägare 
hittat hundratals mynt i källan. 1758 skrev kyrkoherden i 
Dädesjö ”Wid Capple eller Kiällehult har i forna dar 
warit en offerkiälla till hwilken många hafwa kommit att 
offra, hwilken widskepelse hos en del ännu torde eij 
wara utplånad” (Hultgren 1991). Ärkebiskopen svarade 
att de rådslagit om detta, och han anbefaller att alla såd-
ana källor skall uppsökas och igenkastas, ”så många man 
af dem till wattuhjälp intet behöver”. Vid en utbrytning 
från Dädesjö församling 1614, pga. lång kyrkoväg, upp-
fördes här ett kapell som revs 1803. Hultgren frågar sig 
varför lät man bygga det  på denna avlägsna offerplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6310666, E=513159  

REFERENS: Hultgren, C., m.fl 1991. Torp o. backstugor 
i Herråkra, sid 17. 
RAÄ-nummer Herråkra 31:1 

 

 
 

 
 



 
Norrmåla källa Uppvidinge kommun 

 

     
 Moränkälla i kanten av en damm.    

 

 

Fakta: Källan finns 1,5 km norr om Nottebäck centrum 
utmed den gamla landsvägen, och ligger nu alldeles i 
kanten av en stor damm.  

Kvalitet: Temperatur (iskrosskalibrerad) 11/11/13 9,0 °C, 
13/03/26 3,7°C (tunn is ovanför källan) och 15/02/25 
7,3°C. Den 25 februari 2015 uppskattades flödet vid 
skibordet ut ur dammen till mindre än en ½ l/s. Kondukti-
viteten var relativt hög, 15,4 mS/m och pH var lågt, 5,2. I 
länsstyrelsens register finns följande noterat från den 24 
maj 1985: temperatur 6,5°C, konduktivitet 9,7 mS/m och 
pH 5,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan har här på ett ganska fint sätt spa-
rats. När man 1995 ville utnyttja den till att skapa en 
damm för kräftor och bad fick källan vara kvar i kanten 
av dammen. Ännu bättre för den biologiska mångfalden 
hade det varit om källvattnet fått rinna några meter på en 
grusbädd innan det nådde dammen. I källan växer manna-
gräs, lånke, stor näckmossa även kallad båtmossa, och 
grönalger. 

 

Historia:. Källan användes tidigare för betesdjur. Mar-
kägaren minns också att det i hans ungdom fanns en 
vattenskopa vid den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6362739, E=510095 

REFERENS: Ahl, Oskar, markägare: Muntliga uppgifter 
2015.  Länsstyrelsen i Kronobergs läns källregister. 

 

 
 

 
 



 
Skedakällan Uppvidinge kommun 

 

     
 Åskälla.    

 

 
Fakta: Källan ligger i kanten av en åsskärning ca 300 m 
från fyrvägskorsningen i Skeda, eller 2,5 km från Norrhult 
centrum. Vid högt grundvatten tränger vatten fram på en 
bredare front men vid normalt sommar- och höstvatten-
stånd ser man det bara bryta fram i och kring betongring-
en som är en rest från svunna tider. 

Temperatur: 45 iskrosskalibrerade mätningar mellan den 
13 november 2011 och den 5 februari 2015 har gett som 
maximum 10,0  °C och som minimum 5,0 °C. Den ovan-
ligt stora temperaturskillnaden kan möjligen förklaras av 
att grundvattenytan ligger nära markytan. Årsmedeltem-
peraturen var i Åseda +5,3 °C för åren 1961-1990.  

Flödet har uppskattats variera från mindre än1 l/s i mitten 
av oktober 2013, då flera andra källor i området var torra, 
till mer än 3 l/s då vattnet flödar över den 60 cm höga och 
läckande betongringen, (se bild, tagen den 5 februari 
2015). Enligt Söderholm et al fanns det 1987 bara en källa 
till som håller samma flödesklass som denna nämligen 
Helga källa. Men vid mina tre besök vid den källan har 
flödet varit mindre än i Skedakällan. 

Kvalitet: Källvattnet är näringsfattigt och surt. SGU mät-
ning den 3 augusti 1984 gav följande: pH 5,7, konduktivi-
tet 13 mS/m och temperaturen 10.5°C. Deras mätningar 
den 24 augusti 2009 resulterade i liknande värden: pH 
5,6, konduktivitet 18 mS/m, alkalinitet 18,2  mg/l och 
temperatur 8.7°C. Mer data finns på SGU:s källarkiv. 

 

 

 

Beskrivning: En liten skogsbilväg går förbi källan som 
ligger i kanten av en kraftledningsgata. Ställ bilen i början 
av vägen. Sommartid är källbäcken fylld med vegetation 
bl. a. av mer eller mindre typiska källväxter som källarv, 
bäckbräsma, vattenmåra, amerikansk dunört och källört. 
Den senare, som är grön hela vintern märks först när 
höstfrosten slagit ut de flesta kärlväxterna 

 

Historia:. Betongringen är en rest från tiden när källan 
var en väsentlig del i en liten fabrik här. En annan viktig 
orsak till att fabriken placerades just här var tillgången på 
grus från åsen. Fabriken tillverkade betonghålsten från 
slutet av 1940-talet och ca 15 år framåt. Nuvarande äga-
rens farmor hade dessförinnan här en vädur som pum-
pade vatten till hushåll och boskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6329815, E=512068 

REFERENS: Masseck, L. Muntliga uppgifter 2015. 
Söderholm, H., Fogdestam, B. & Engqvist 1987. Beskriv-
ning till kartan över grundvattnet i Kronobergs län. SGU 
Serie Ah nr 10. 

 

 
 

 
 



 
Skogskälla norr Sjöatorpasjön Uppvidinge kommun 

 

     
 Moränkälla.    

 

 

Fakta: Källan finns ca 80 meter norr om väg 23 vid Sjöa-
torpasjöns rastplats, 9 km söder om Åseda. Det saknas 
skyltar och markerad stig, men om man går in i skogen 
vinkelrät från vägen vid rastplatsens östra infart så hittar 
man snart källan eller dess avflöde. 

Kvalitet: Temperatur (iskrosskalibrerad) 11/11/13 8,4 °C, 
13/03/26 5,9 °C. Flödet varierar troligen en hel del. Läns-
styrelsen har en notering från maj 1984 där man uppskat-
tat det till mer än 0,5 l/s, och man har sett källan ”koka”. 
Konduktiviteten var den 13 november 2011 låg: 3,4 
mS/m. Värdet kan vara i underkant om detta var en fält-
mätning, eftersom mätinstrumentet inte temperaturkom-
penserar fullt ut. I länsstyrelsens register finns följande 
noterat från den 24 maj 1985: temperatur 6,0°C, konduk-
tivitet 5,6 mS/m och pH 5,3. 

 

 

Beskrivning: Vattenspegeln är ungefär 1 x 2 m och dju-
pet är 0.3 m. Området kring källan, som kalhöggs i början 
av 1980-talet, omges nu av en blandskog dominerad av 
klena björkar och gran i olika dimensioner. Närmast käl-
lan dominerar vit- och björnmossor. I källan växer rikligt 
med bäcknate, en art som anses vara kalkskyende, samt 
klyvbladsvitmossa, Sphagnum riparium. Från källan rin-
ner en liten bäck mot riksvägen, och vid högt grundvatten 
bildas här en rätt betydande vattensamling, där det den 
kalla senvintern 2013 simmade en gräsand. Något rör 
under riksvägen har inte upptäckts, men vatten från källan 
sågs 2013 rinna ut och tina isen i sjön, och det har talats 
om en underjordisk förbindelse med sjön. 

 

Historia: Ett torp har legat i närheten av källan, och 
gamla brädrester finns kvar på marken. Två stängselstol-
par minner om att området varit inhägnat, och att det gått 
betesdjur i området.  

 

Övrigt: På rastplatsen finns en informationstavla om 
naturreservatet Fagraholms fly som ligger 400 m bort.  

 

 

Här kan man bl.a. läsa att ”Sjöatorpasjön är en klar och 
näringsfattig sjö som får sitt vatten från underjordiska 
källor”. Vidare: ”Sjön var förr mycket försurad men efter 
flera års kalkning har dess försurningsgrad blivit norma-
lare”. 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6330906, E=514850 

REFERENS: Länsstyrelsen i Kronobergs läns  
                        källregister. 

 

 
 

 
 



 
Skogskälla Norratorp  

 
Uppvidinge kommun 

 

     
 Moränkälla.    

 

 
Fakta: Nordost om soldattorpet Norratorp i Älghults 
socken ligger i en sluttning en källa där man fortfarande 
kan se en vattenspegel, trots att det gjorts en hel del för att 
öka bekvämligheten för att få vatten in i huset. Källan 
ligger 1,5 km NV om Alstermo eller ca 4 km SE om Älg-
hult i kommunens sydöstra del. Det saknas skyltar och 
markerad stig, men om man går in i skogen bakom ladan i 
riktning mot nordost så dyker källan upp efter ett fyrtiotal 
meter. 
Temperatur (iskrosskalibrerad) 14/07/14 8,3 °C. 
Flödet uppskattades vid besöket till cirka en halv liter per 
sekund. Kvalitet: Inga vattenkemiska analyser har gjorts.  

 
 

 

 

 

Beskrivning: Idag finns två cementringar nedsatta samt 
en tryckvattenpump i ett litet hus i närheten av källan. 
Kring den finns sedan ca 1940 ett betongkar 1,5x3 m utan 
botten. Från källan rinner i en grävd fåra en liten bäck i 
östlig riktning mot den nu nedlagda smalspårsjärnvägen. 
Vegetationen består bl.a. av majbräken, skogsfräken, 
mannagräs och harsyra samt ett flertal mossor. Kring 
bäckfåran växer yppig vågig praktmossa. 

Historia: Tidigare stod en vädur i källans utlopp, dvs. en 
hydraulisk pump som använde källflödets rörelseenergi 
för att få upp vatten. Betongkaret med slang och elektrisk 
pump uppe på torpet kom till för ha en vattenreserv till 
hushållet och de två korna. Den nuvarande ägaren Frank 
Peterssons farfars far, som dog på 1920-talet, bodde 
många år på torpet och blev 96 år gammal. Med andra ord 
var källans vatten förmodligen hälsosamt, åtminstone på 
den tiden. 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6315703, E=538073 

REFERENS: Peterson, F. markägare:  
                       Muntliga uppgifter mars 2015. 

 
 

 
 



 
Barnabrunnarna i Ödetofta 

 
Växjö kommun 

 

     
 Offerkällor och hälsobrunn    

 

 

Fakta: Källorna finns drygt 2,5 mil norr om Växjö och 
ca 3km öster om Tolgs kyrka, belägna i en gles bland-
skog på torvunderlag. De går också under namnet Öde-
tofta offerkällor, berömda för här har man hittat en av 
Nordens största offerskatter. Ursprungligen fanns här tre 
källor, men idag är det oftast bara en 10 x 1-4 m, stor 
källa som håller vatten, fast också den östligaste källan 
kan vara fylld vid högt grundvatten.  Då detta i mitten av 
oktober 2013 var mycket lågt fanns endast lite vatten på 
botten av den stora källan, och det är mycket tveksamt 
om detta var grundvatten. 
Temperatur: 13/10/19 +4,2 °C. Denna temperatur tyder 
på att det vid tillfället inte var något rörligt grundvatten 
vid tillfället i källan. Natten innan hade varit kall. 
Flödet: Inget synligt. 
Kvalitet: Konduktivitet13/10/19  9,8 mS/m. 

 

 

 

 

Beskrivning: På vägen från Drev (Braås) till Tolg finns 
mellan Stenkulla och Ödetofta en stor nygjord skylt som 
visar på vägen till Barnabrunnarna. Den skyltade stigen är 
ca 800 m lång och ganska lättvandrad. I källorna växer bl. 
a. rikligt med ältranunkel, stor näckmossa och bäckrund-
mossa. Mindre allmän är terpentinmossan som växer i 
källans närhet. 

Historia: De äldsta uppgifterna om Barnabrunnarna är 
från 1600-talet, då folk kom dit från hela södra Sverige 
med sjuka barn. Att här fanns tre källor intill varandra 
har säkert bidragit till källornas stora dragningskraft. I 
den ena källan doppades barnens kläder för att sedan 
hängas upp i närmaste träd. I den andra källan badade 
och tvättade man barnen, och i den tredje hämtade man 
vatten som barnen fick dricka (Rudebeck i Gdabiewski 
Lannby 1990). Källor hade sin största helande kraft vid 
midsommar och det sägs att ingen församling i Småland 
på midsommardagen var så stor som den i Tolgs kyrka.  

Torråret 1902 grävde man här upp 5932 mynt, vilket kan 
jämföras med Rockebro källa i Närke där det hittats 
närmare 9000 mynt. De senare härrör dock från en be-
tydligt kortare tidsperiod, främst 1700- och 1800-talet 
medan man här har funnit mynt från 1300-talet och 
framåt. På grund av de funna myntens ålder misstänker 
man också att källan skattades före 1573, troligen på 
order av biskopen. (Se kyrkas syn på offer i källor vid 
den här tiden under Stenvattenskälla). 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6327417 E= 492387 

REFERENS:  RAÄ-nummer Tolg 27:1. 

Gdabiewski Lannby, M. 1990. Ödetofta Offerkällor. 
Nicklasson, A. 1995. Källor ur botanisk synpunkt. I 
Sydsmåländsk Natur IV. Kronobergs läns Naturveten-
skapliga förening. 
 

 

 
 

 
 



 
Grännastämma källa 

 
Växjö kommun 

 

     
 Källa som vattentäkt.    

 

  
Fakta: Moränkälla i sydsluttning. Punktkälla i ett omfattande utströmningsområde. Källdammen är triangulär 1,5 x 4 m 
och cirka 0,5 m djup. Omfattande växtlighet av frodig lunmossa. Inget distinkt utflöde utan diffus avrinning på bred 
front mot sydost. SGU anger flödet till 0,5 – 3 l/s. Temperatur: +10,7 oC och konduktivitet 0,11 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan är belägen i södra tomtkanten på 
gården Värnhem i byn Grännastämma norr om Rottne. 
Källan ligger relativt högt upp i en lång moränsluttning 
mot söder. Notera att den ligger på tomtmark vid eventu-
ella besök.  

Historia: Enligt arrendatorn till omgivande sandiga 
åkermarker ”torkar källan aldrig ut”. Strax uppströms 
källan finns en stensatt pumpgrop varifrån vatten leds till 
huset. Utflödet på bred front innebär att såväl närområdet 
som nedanför liggande skogsmark är kraftigt vattensjuk 
med frodig växtlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6327107, E=498515 

REFERENS: SGU 

 
 

 
 



 
Planakällan 

 
Växjö kommun 

 

     
 Punktkälla i stort utströmningsområde.    

 

 

Fakta: Moränkälla i nordostsluttning. Punktkälla i ett 
omfattande utströmningsområde. Källdammen är cirka 2 
m i diameter och cirka 0,5 m djup. Omfattande växtlighet 
av vattenmossa. Inget distinkt utflöde utan diffus avrin-
ning på bred front mot nordost. Temperatur: +8,3 oC och 
konduktivitet 0,07 mS/cm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan är belägen cirka 50 m väster om den 
lilla vägen från Öjaby mot Helgö och i höjd med två bo-
stadshus/torp. Källan ligger i en måttligt hög moränslänt 
mot nordost. Skogsområdet är ganska lättgånget om än 
något vattenmättat p g a det omfattande utströmningsom-
rådet. 

Historia: Enligt Gunvor v Schantz i ett av husen var 
hennes svärfar särskilt intresserad av vattnet från källan. 
Han lade tidigare ner en slang från källan så att vatten 
med självtryck leddes till bostaden. Området är nu under 
planläggning för exploatering med bostäder och i vilken 
utsträckning källområdet kommer att sparas är oklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6308583, E=484709 

REFERENS: SGU, Gunvor v Schantz 

 

 
 

 
 



 
Ringmans källa 

 
Växjö kommun 

 

     
 Brukskälla. 

 

 
Fakta: Denna källa ligger i Kalvshaga väster om de 
innersta delarna av Kalvsviksfjorden, som är en del av 
sjön Åsnen. Källan ägs av ett skifteslag bestående av flera 
rotar och är byalagets skötebarn.  1877 invallades den av 
uppresta stenhällar, vilka hålls ihop genom järnbeslag.  

Karet som bildats är 2 x 1,2 m stort och 1,12 m djupt, och 
i mitten kommer källvattnet in via ett rör med grus i 
botten. I karets norra överdel finns en fördjupning där 
vattnet flödar ner i ett rör som under den välskötta 
gräsmattan leder ut i en sank betesmark. Flödet var den 25 
maj 2013 0,09 l/s och temperaturen +6,7 °C. I vattnet flöt 
liten andmat och gulgrönalger tillhörande släktet 
silkestrådar. 

Kvalitet: SGU-mätningar den 10 augusti 1984 gav pH 6,0 
och en förhållandevis hög konduktivitet, 24,0 mS/m. 
Samtidigt var temperaturen +10,5 °C och flödet endast 
sipprande. En personlig misstanke är att man redan 1984 
hade försökt täta det läckande karet med cement, och att 
detta i kombination med det ringa flödet gett den höga 
konduktiviteten. Johansson skriver 1987 att ”på senare år 
hade vattnet börjat läcka ut år sidorna och sjunkit i källan. 
En upprustning tycktes av nöden. I juli 1987 
länspumpades källan och stenblocken cementerades i 
fogarna.” 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan har framför allt varit en brukskälla 
för flera rotar. Bönder kom och hämtade vatten till kreatur 
och hushåll sommar som vinter. I Kalvshaga fick korna 
själva gå till källan för att dricka, också vintertid. Jan-Erik 
Peterson som bor intill den har berättat att ”källådern” går 
under Sirkövägen, och om det inte är kallare än minus 10 
°C så smälter snö och is där. I botten av källkaret har man 
lagt blålera, hämtad från sankmarken där källvattnet 
rinner ut. Bara 700 meter norr om källan finns ett lertag 
som en fabrik i Kalvsvik använt till framställning av 
takpannor och kakelugnar. 

Historia: Det berättas att källan fått sitt namn efter en 
herr Ringman som ville göra den till en hälsobrunn. När 
han levde är obekant, men troligen var det under första 
halvan av 1800-talet. Enligt riksantikvarieämbetets 
fornsök (fmis) har mynt hittats i källan så sent som på 
1920-talet: ”2 st 2 öringar inlindade i en papperslapp med 
texten – detta offrar jag för att bli kvitt min sjukdom". 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6286340, E=481508 

REFERENS: Johansson, R, 1987. Ringmans källa m fl. 
Kalvsviks Hembygdsförenings Årsbok, nr 19 s 5-7. 

RAÄ-nummer Kalvsvik 37:1 

SGU Källkort 

 
 

 
 



 
Silverstakällan  

 
Växjö kommun 

 

     
 Källa för en vilopaus.    

 

  
Fakta: Källan som enligt äldre dokumentation varit 7 m djup hade sedermera fyllts igen. 1968 har den frilagts och åter-
skapats i nuvarande form, dvs för vila och kontemplation i parkmiljö. Enligt SGU hade källan ursprungligen en kapacitet 
på 50 l/s. Nuvarande flöde uppgår till cirka 0,5 l/s. Temperatur: +12,6 oC och konduktivitet 0,19 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan är belägen i en grässlänt mellan två 
gator/vägar i en moränsluttning mot Helgasjön i öster. 
Enligt en äldre inventering ska källan ursprungligen ha 
varit 7 m djup och infordrad av kallmurad, huggen granit. 
Senare fylldes den med sten och torrlades därmed innan 
den 1968 restaurerades. Vatten rinner med självtryck ur 
en pumpöverbyggnad ner i en stenfylld järnring. Vattnet 
har en karaktär av högt järninnehåll. Avrinningen genom 
botten är inte synlig. Det är osäkert om källområdet är 
dränerat ner mot sjön. 

Historia: På en skylt i anslutning till källan beskrivs käl-
lan från Linnés Öländska och Gotländska resa 1741: ”Re-
san ställdes ifrån Wexiö emot Stockholm. Silva Kiella låg 
wid landsvägen jämte andra fierdingsstolpen ifrån Wexiö, 
på högra handen, hade fordom varit wäl upmurad offer-
kiälla. Här förmentes at menniskorna sig fordom twettat, 
förr än de kommo till Odens Tempel, och at Silwae Stad 
på denna ort skola legat.” 

Enligt RAÄ benämns källan Silverstadskällan och även 
benämningen Silvasterkällan förekommer i äldre sam-
manhang. 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6306284, E=484082 

REFERENS: SGU, RAÄ 

 
 

 
 



 
Stora Bråne källa 

 
Växjö kommun 

 

     
 Järnhaltig skogskälla.    

 

  
Fakta: Moränkälla i sumpskog nedanför en måttligt hög moränsluttning mot nordväst.  Källdamm belägen i ett omfat-
tande utströmningsområde. Den distinkta källdammen är cirka 1 x 2 m och cirka 0,4 m djup, delvis fylld med humus. 
Mycket kraftig järnutfällning. SGU anger flödet till 0,5 – 3 l/s. Temperatur: +10,7 oC och konduktivitet 0,11 mS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan som är belägen söder om byn Stora 
Bråne nås vi en mindre skogsbilväg österifrån. Där vägen 
passerar en bäck med en vacker stenvalvbro går man 
längs bäcken uppströms cirka 50 m. Där en källbäck till-
stöter från vänster följer man källbäcken cirka 30 m upp-
ströms.  

Historia: Området vid stenvalvbron är en mycket vacker 
oas i skogen. Det orangefärgade slammet i källan är järn-
utfällningar men delvis finns också ren sandbotten som 
tydliggör var inströmningen sker genom botten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6329152, E=494124 

REFERENS: SGU 

 
 

 
 



 
Fler besöksvärda källor 

 
Växjö kommun 

 

     
   

 
Nedan har sammanställts ytterligare ett antal källor som 
på allmänna grunder betraktas som sevärda besökskällor, 
som är relativt lättillgängliga.  

 

Kulturkällor: 
 

S:t Sigfrids källa i Växjö 

En ceremoniplats i den sydvästra nedre delen av moräns-
länten mot väster vid Östrabo (biskopens residens), cen-
trala Växjö. Den ursprungliga källan låg 50 m från den 
plats som numera skapats som en ceremoniplats. Den 
gamla källan angavs ha ett mycket kraftigt flöde men har 
sedermera dränerats av stadens avloppsnät. Det är oklart 
huruvida källan över huvud taget har någon säker kopp-
ling till S:t Sigfrid. 

Dädesjö gamla kyrka 

Kyrkan är belägen längs vägen mellan Växjö och Len-
hovda. Mäster Sighmunders trettio medaljonger i Dädesjö 
gamla kyrkas plana innertak målades under 1200-talet. De 
innehåller den rikaste skildringen vi har i vårt medeltida 
måleri av händelser, som hör julen till. En av de mest 
beundrade scenerna visar Staffan stalledräng vattnande 
sina fålar och här har vi den äldsta kända bilden av en 
källa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga: 
 

Zschotzschers källa 

Källan är belägen vid den nordvästra delen av Helgö norr 
om Växjö. Källan rinner ut under sjöytan strax utanför 
stranden. Närboende beskriver att om man stod bredbent i 
vattnet var den ena foten varm medan den andra frös till is 
– ett gott betyg till en ”bra” källa. Johan Christian 
Zschotzscher var den förste skråanslutne mästaren inom 
kyrkomålning och verksam i Växjö under cirka 30 år. 

 

Stora Fylleryds källa 

Källan är belägen i Fylleryds naturreservat. Källbas-
sängen är 3 x 3 m och cirka 0,2 m djup men kan torka ut 
helt. Den ligger på häradsgränsen mellan Norrvidinge och 
Konga härad och finns markerad på en rågångskarta redan 
1707. Under 1930-talet användes den till klädtvätt 
(bykning) och kallades även bykekällan. Källans vatten 
har periodvis använts till bevattning av den närbelägna 
golfbanan. Upprensning av närområdet är angeläget. 

 
 

 
 



 
Kyrkekällan 

 
Älmhults kommun 

 

     
 Offerkälla    

 

 

Fakta: Trots namnet finns ingen kyrka i närheten. Källan 
ligger i olikåldrig blandskog dominerad av gran och 
avrinner till en mosse. Den ligger vid ett ca 3 x 2 meter 
stort flyttblock och har en vattenspegel som mäter ca 3 x 
1 meter. På platsen finns en aluminiumskylt med texten 
”gammal offerkälla”. Enligt riksantikvarieämbetet saknas 
belägg för offerbruk.  

Kvalitet: Vid besök i början av mars den kalla senvintern 
2013 var temperaturen i källan 4,4° C. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger i kommunens sydöstra del 
mellan sjöarna Åsnen, Horjefjorden och Vinen. Vid en 
skogsväg i Gröndal finns en enkel lavbevuxen vägvisare 
med texten ”offerkälla” ett fyrtiotal meter från källan. 
Denna ligger vid en svag terrängavsats nära en skogbe-
vuxen mosse. 

 

Historia: Enligt Lindberg (1978) finns såväl källan som 
stenen markerad på de äldsta kartorna över Karsemåla 
med omnejd. Vidare berättar hon att platsen heter i hus-
förhörslängder från 1700-talets mitt heter Kyrkön, och 
hon funderar också på källans namn. Kan det vara så att 
det är hedniska ”gudstjänster” eller är det stenens 
kyrkliknande utseende som givit namnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6268156,  E= 473068. 

REFERENS: Lindberg, H.,1978. Offerkälla i Härlunda. 
Almundsryds Hembygdsförenings årsbok 1978, s.65-66 
RAÄ-nummer Härlunda 73:1  

 

 
 

 
 



 
Liavangenkälla 

 
Älmhults kommun 

 

     
 Offerkälla. 

 

 
 

Fakta: Vid källan finns en aluminiumskylt ”Offerkälla 
Liavangen” men vägvisare saknas. Det ser ut som en del 
av stenarna i den väl stensatta källan är ditlagda ganska 
nyligen. Vid besök i början av juni 2014 stod det 
kristallklara vattnet över flertalet av stenarna. Källan är 
cirka en meter djup och nästan två meter i diameter.  

Kvalitet: Vid länsstyrelsens provtagning den 11 juni 2014 
var vattentemperaturen 10,2° C, pH 4,8 och konduktiviten 
10 mS/m. Det låga pH-värdet återspeglas i ett mycket 
högt aluminiumvärde 1100 ug/l. Också en del andra 
metaller t ex koppar har lösts ut i stor mängd. En ny 
provtagning i september gav likande värden. Det betyder 
att detta vatten inte är lämpligt som dricksvatten. Men 
det hindrar inte att detta är en källa att vila, och meditera, 
vid. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger vackert nedanför en 
nordvästsluttande bokskogsbevuxen moränhöjd med 
inslag av höga granar. Det går en stig till källan som 
startar mitt emot en sommarstuga. Stigen följer första 
biten en körväg till en inäga för att sedan slingrande ta sig 
ned för sluttningen till källan. Kring källan växer kärrviol, 
gråstarr samt björn- och vitmossa. Markägare är en dansk 
natur- och källintresserad person. 

 

Historia: Enligt riksantikvarieämbetet så har gamla 
pengar hittats i källan och Rosengren nämnde den som 
offerkälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6274261, E=433968 

REFERENS: Rosengren, J. ed.1897-1914.  
                        Ny Smålandsbeskrivning. 
                       RAÄ-nummer Göteryd 135 

 

 
 

 
 



 
Sankt Olofs källa 

 
Älmhults kommun 

 

     
 Offerkälla. 

 

 
 

Fakta: Källan ligger i glacifluvialt material drygt två 
kilometer norr om Göteryd eller 19 km väster om 
Älmhult. Den forna källan, (se ”Historia”), leds nu några 
meter i en slang och mynnar öster om vägen där den 
skapat en våtmark med bland annat majbräken och 
bladvass. Ett sommarhus tar vatten från källan. 

Temperatur: Följande värden har uppmätts: 84/08/07 
8,5°C, 10/10/30 9,4°C; 14/06/10 8,6°C och 14/09/29 
10.4°C. 

Flödet har uppskattats till ca ½ liter i sekunden. 

Kvalitet: SGU:s analys i augusti 1984 gav pH 5,45 och 
konduktivitet 12,0 mS/m. Egen provtagning och analys 
den 30 oktober 2010 gav pH 5,6 och konduktiviten 8,4. 
Länsstyrelsens provtagning i juni 2014 gav pH 6,0 och 
konduktiviten 9,4 mS/m. Vid en ny provtagning i slutet av 
september samma år var pH-värdet 5,9, konduktiviten 8,8 
mS/m och buffringsförmågan mycket låg: 9 uekv/l. Det är 
uppenbart att grundvattnet i det här området sakta håller 
på att repa sig efter den kraftiga försurningen på 1970-
talet. Den kemiska analysen i övrigt visar på halter av 
närsalter och metaller. Även aluminiumvärdet håller sig 
under gränsen för vad som betecknas ”otjänligt med 
anmärkning”. 

 

 

 

Beskrivning: Källvattnet mynnar nu cirka 7 meter öster 
om vägen, nära en kraftledingsstolpe. Området kring 
Ekenäsområdet där källan ligger är gammal kulturbygd 
och beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammet. Ett av 
Smålands äldsta fornfynd har hittats 7 kilometer härifrån. 
Det är en danskinspirerad cirka 12 000 år gammal 
pilspets. 

 

Historia: Enligt riksantikvarieämbetet anteckningar 1949 
låg källan då bara tre meter från landsvägen och var, 0,8 
meter djup, kvadratisk 1 x1 m bred och brädfodrad. Den 
ansågs vara en vacker offerkälla. Vibrationerna från den 
ökade lastbilstrafiken gjorde att den gamla infattningen av 
källan brast och en kraftig erosion uppstod. Då sattes en 
cementring ner men eftersom källan flödade över sattes en 
slang in för att leda bort vattnet. 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6272148, E=431575 

REFERENS: Gustavsson, Lars Ekenäs: Muntliga uppgifter 
2015.   Jönsson, Lars-Åke f.d. Ekenäsbo: Muntliga uppgifter 
2015.  RAÄ-nummer Göteryd 136:1.   SGU källkort 

 
 

 
 



 
Solabergets källa 

 
Älmhults kommun 

 

     
 Moränkälla.    

 

 

Fakta: Källan, som ibland kallas Sole källa, ligger nära 
foten av en rik- och storblockig höjd, delvis under ett ca 
2 m stort block. Vid den oregelbundna källbassängen 1,7 
x 0,7 m som är 0,3 m djup ligger en gul emaljerad vat-
tenskopa. Vägvisare liksom skylt vid källan saknas. 
Vattnet är kistallklart.  

 
Tempertur: Den högsta uppmätta temperatur, 12,1° C, 
noterades 9 juni 2014 och den lägsta, 1,4° C, den 24 
mars 2013 (5 mätningar). 
Flödet är oftast bara sipprande, och den kalla vintern 
2013 fanns endast en liten isfri del. 

 
Kvalitet: Vattnet är närings-, och saltfattigt med dålig 
buffringsförmåga. Vid länsstyrelsens provtagning 29 
september 2014 var konduktiviten 8,4 mS/m, pH 6,1 och 
buffringsförmågan 7 mg HCO3/l. Trådformiga grönalger 
som är typiska för det näringsfattiga och något sura vatt-
net finns ofta i källan. 
 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: På väg 23 finns två km söder om vägskälet 
till Liatorp en vägskylt mot Holkya på östra sidan. Ta av 
där. Efter första huset ser man på vänster sida hjulspår 
från en skogsmaskin. Följ dessa in i skogen. Cirka hundra 
meter och en liten bit uppför höjden ligger källan. Några 
meter nedströms från den finns en bassäng fylld med 
vitmossa. 

Historia: Enligt uppgift från fornminnesinventering 1949 
tryter aldrig vattnet i källan. Det ansågs ha hälsobringande 
egenskaper, och pengar har hittats i källan. Den användes 
under torrår på 1800-talet (t.ex. nödåret 1868) av byns 
befolkning. Ett ägarbyte av marken kring källan ledde 
enligt närboende till en rättstvist pga. att den nya ägaren 
förbjöd en granne låta sina kor dricka i källan. Grannen 
skall då ha tagit ned träd på dennes mark. 

 

 

 

 

 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6277925, E=455595 

REFERENS: RAÄ-nummer Virestad 130:1.  

                        SGU Källkort 07:68 

 

 
 

 
 



 
Stenavattnets källa 

 
Älmhults kommun 

 

     
 Offerkälla. 

 

 
 

Fakta: Stenavattens källa är ingen källa i hydrologisk 
mening men används än idag som offerkälla. I ett mer 
eller mindre triangulärt stenblock med sidan en ca 2,5 
meter bred och ca en halv meter hög sida finns en liten 
jättegryta, cirka 2 dm i diameter och något mer än 2 dm 
djup. Ovanpå ligger ett närmast trekantigt stenblock; se 
också Rudebecks beskrivning! Källskatten uppgick 1639 
till drygt en daler silvermynt och vid Larssons besök 1988 
till drygt tio kronor. 

Kvalitet; Inga mätningar av temperatur eller vattenkvalitet 
har gjorts men sannolikt finns höga metallhalter, utlösta 
från mynten. 

 

 

 

 

Beskrivning: Källan ligger på Brommeshults marker i 
slutet av en relativt ny skogsväg. Stenen med den lilla 
jättegrytan ligger ca tio meter väster om vändplatsen och 
var vid mitt besök i augusti 2011 nästan full av mynt, se 
foto. 

Historia: Enligt L-O. Larsson skriver göticisten P. 
Rudebeck bl a så här ”Uti Brommeshulta mark är en 
stenkälla insvarvad så djupt i hårda hälleberget som det 
vore en liten gryta. Och till denna gryta gjord ett 
stenblock och efter källan svarvat. Och om man vill 
samma stenblock bära aldrig så långt bort en dag, finns 
det dock igen hos grytan eller källan om natten.” Vidare 
nämner han att källan besöka av gemene man för att söka 
bot mot ögonsjukdomar. Rudebecks påstående att vattnet i 
källan aldrig tryter, ”fastän alla byarnas kreatur med 
vilddjuren därur dricka” förefaller lite märkligt eftersom 
grytan alltid är försett med lock. 

Sommaren 1739 kom Växjö biskopen Humble till 
Virestad för en visitation. Hans ärende var att gå hårt till 
rätta med vad han ansåg vara ”vederstyggelig 
avgudadyrkan och lastbar vidskepelse.” Först tog han itu 
med den ryktbara Ingeborg i Mjärhult som med örter och 
magiska riter botade folk. Hon förbjöds att fortsätta med 
sin läkekonst och kyrkoherden ålades att från predikstolen 
förbjuda sockenborna att söka hennes hjälp. Linne 
uppmärksammade henne vid sin resa till Virestad 1741. 
Det andra föremålet för biskopens kamp mot 
”vederstyggelig avgudadyrkan och lastbar vidskepelse.” 
var Stenavattens källa.  

 

 

Källoffer var en gruvlig synd mot Guds bud och biskopen 
krävde att källan skall ”alldeles bortbrännas”. Det blev 
också sockenstämmans enhälliga beslut. Den upptagna 
källskatten skulle utdelas till de fattiga.  Av 
visitationsprotokollet framgår också att man brukade 
besöka källan på midsommarafton. 

Offerkällan är även omnämnd i Wärend och Wirdarna. 

 

 
LÄGE: Sweref 99 TM, N=6274247, E=464595 

REFERENS: Larsson, L-O. 1988. Märklig offerkälla i 
Virestad. Smålandsposten 30 november 1988. 

Hyltén-Cavallius, G. O.1863 & 1868. Wärend och 
Wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi. 

Rudebeck, P. 1690-talet. Småländske antikviteter.  
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