
                           

                                         

Nyårshälsningar 2016

Källrådet önskar alla ledamöter och stödjande medlemmar i 
Akademin för de friska källorna en god fortsättning på det nya 
året 2016.

2015 har varit ett intensivt år. Akademin har bland annat arrangerat ett
seminarium i Nässjö om kulturhistoriska källmiljöer i slutet av 
februari, och genomfört en vällyckad exkursion i Dalsland den 15 – 17
maj. Den lockade drygt 50 deltagare, varav två stipendiater, som ville 
bekanta sig med detta lilla landskap och dess källor. 
Sammanlagt besöktes 12 källor, av vilka de flesta ligger i skogsmark 
eller på gränsen mellan skog och åkermark. Två av källorna är 
historiskt väl dokumenterade: Rostocks Brunn i Dals Rostock och 
Sankt Nicolai källa i Edsleskog. Under de tre dagarna besöktes även 
en del geologiskt intressanta lokaler. 

Till årets källa utsågs Kallebäcks källa i Gillanda med motiveringen: 
Kallebäcks källa i Gillanda är en vacker skogskälla med klart och 
gott vatten. Den är ett skolexempel på en s.k. kokande källa i vilken 
det uppvällande grundvattnet – i distinkta punkter – får fin sand i 
källans botten att virvla runt.

Exkursionskommittén utgjordes av Lars-Ove Lång, Per Wedel, Sven 
Åke Larson samt Ingela & Göran Härnulv. Exkursionsguiden finns i 
sin helhet på den lösenordsskyddade ledamotsdelen av Källakademins 



hemsida www.kallakademin.se och en sammanfattning på den allmänt
tillgängliga delen.

Akademin har varit representerad på ett flertal arrangemang såsom 
Geologins dag och ett Kulturarvsseminarium i Oskarshamn med 
rubriken: I Vatten, vid Vatten, på Vatten - konsekvenser av 
Vatten.

Källrådet har under året haft ett antal kontakter med olika myndigheter
och organisationer främst för att driva frågan om ett centralt 
rikstäckande källregister men även för att etablera samarbete t.ex. med
Sveriges Hembygdsförbund och Riksantikvarieämbetet.
Akademin har på sedvanligt sätt aktivt deltagit i källfirandet i 
Nyckelviken.
Den omfattande källinventeringen i Småland och på Öland har färdig- 
ställts och resultat kommer att publiceras i början av 2016.
Akademin har under 2015 erhållit en storslagen donation av 
hedersledamoten Tage Eriksson. Denna fond kommer under de 
närmaste 10 åren att årligen dela ut två stipendier á 10.000 kr vardera 
till yngre källforskare.

Inför 2016

2016 kommer också att bli ett intensivt år med ett flertal aktiviteter, 
bland annat: 

Början av året: Publicering av den stora inventeringen av 
källor i Småland och på Öland

Slutet av februari: Seminarium i Linköping alt. Örebro om 
källvattnets egenskaper med möjlig repris i 
södra Sverige till hösten

9 april: Halvdagsexkursion i Uppsalatrakten
18 april: Regional endagsexkursion i Malmö
Mitten av juni: Exkursion till nordöstra Frankrike
26 – 28 augusti: Exkursion i Västmanland med årsstämma
Slutet av september: Exkursion under ledning av Anders Hult

http://www.kallakademin.se/


Slutet av september Halvdagsutflykt till Hammarby källa i 
Upplands Väsby

Inbjudan till dessa arrangemang kommer fortlöpande att finnas på 
hemsidan.

Många ledamöter har under året varit engagerade i våra aktiviteter och
Källakademins tvärvetenskapliga kunskaps-och intressebank har 
utnyttjats och synliggjorts. Till alla som bidragit till dessa aktiviteter i 
form av planering och genomförande och till alla er som på olika sätt 
genom eget initiativ bidragit till att kunskapen om våra källor ökat vill
vi på källrådets vägnar framföra ett stort och innerligt tack.
På källrådets vägnar tackar vi också Källakademins 321 ledamöter och
sex stödjande medlemmar för det gångna året och önskar en god 
fortsättning på det nya året 2016. Samtidigt som vi önskar varmt 
välkommen till de nytillkomna ledamöterna.

Källfirande

Källrådet efterlyser information.

På många håll i landet äger traditionsenligt källfirande rum till 
exempel i samband med trefaldighet eller midsommar. För att sprida 
kännedom till ledamöter och allmänhet om plats och tidpunkt för 
dessa sammankomster, ber Källrådet akademins ledamöter om 
uppgifter rörande i första hand lokalt eller regionalt källfirande. 
Tanken är att den samlade informationen ska finnas tillgänglig på den 
allmänna delen av Källakademins hemsida under rubriken 
”Källfirande”. 
Information om källfirande tas tacksamt emot av Källakademins 
sekreterare Olle Wahlberg, Ekhamra, Uthamra Gård 3, 186 92 
Vallentuna, tel.: 070 – 790 82 95, e-post: ow@kth.se

Torgny von Wachenfeldt                                      Olle Wahlberg
Preses                                                                     Sekreterare

mailto:ow@kth.se

