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På förstasidan visas en vy åt sydost från Husdalsbergen mellan Åmål och Mellerud. I 

förgrunden syns Övre Gällsjön och längre bort sjön Ånimmen. Under gynnsamma 

väderförhållanden kan man i fjärran se Kinnekulle på andra sidan Vänern.  

 

Det var här som dalslandskonstnären Otto Hesselbom (1848 – 1913) målade tavlan ”Vårt 

land” som numera hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Den målades ursprungligen på 

beställning av bruksägaren och riksdagsmannen Fredrik Canell på Koppoms herrgård i 

Värmland. Senare gjorde Hesselbom en replik av tavlan åt Canell. 

 

Fotot är taget från position N 65 34 313; E 3 54 846  
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Kommentarer: 

 

● Koordinater anges enligt systemet SWEREF 99 TM, som utgör bassystemet för  

 Terrängkartan i skala 1:50 000 och som även används av SGU. 

 

● Utflödet från källorna anges huvudsakligen med subjektiva bedömningar som till  

 exempel ”litet” eller ”stort”. Detta beror främst på praktiska svårigheter att göra relativt  

 noggranna flödesmätningar. Kanske ett ämne att ta upp i ett kommande seminarium? 

 

● Mätningar av pH och konduktivitet har gjorts med instrument inköpta av Källakademin.  

 Dessa är i första hand reserverade för användning i samband med rekognoseringar inför  

 kommande exkursioner. 

 

● Flertalet mätningar på källvattentemperatur har utförts under perioden juli – augusti  

 2014, då lufttemperaturen i regel låg mellan 18
o
C och 25

o
C.  

 

● Om inget annat anges, har bilderna tagits av Ingela & Göran Härnulv. 
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Välkommen på Dal 
 

 

Dalsland, som är ett av våra minsta landskap, har beskrivits som ”ett Sverige i miniatyr”. 

Bördiga jordbruksmarker i sydost samt skog och berg i norr och väster. Landskapet är rikt på 

sjöar. Det genomkorsas av Dalslands kanal och gränsar i öster till ”innanhavet” Vänern.  

 

Viktiga näringsgrenar är – nu som då – jordbruk och skogsbruk. De talrika järnbrukens tid är 

för länge sedan förbi. Av pappersbruken återstår tyvärr endast de i Billingsfors och Skåpafors. 

För att skapa nya arbetstillfällen pågår en intensiv verksamhet i syfte att stimulera 

småföretagande. Turismen har stor betydelse. 

 

Flertalet av Dalslands källor är relativt små. Ur många av dem tar man dricksvatten till 

hushållet via plastslangar. Som vi ska se, har man i visa fall ”brunnifierat” källan, det vill säga 

försett den med cementringar och lock. I andra fall tas vattnet direkt ur källan. Källvatten 

används även till odlingar av olika slag. Vi kommer att besöka en källa som räddats undan 

skogsmaskinernas framfart och berätta om andra källor som förstörts av mänsklig aktivitet.  

Exempel på såväl sägenomspunna som kulturhistoriskt intressanta källor kommer att ges. 

 

Dalsland har en intressant geologi. På vissa ställen i naturen finns tydliga spår av den 

retirerande inlandsisen. Några stopp kommer därför att göras för att se närmare på detta. 

 

Med förhoppningen att dessa tre exkursionsdagar ska leda till ökad kännedom om Dalsland i 

allmänhet och dess källor i synnerhet hälsas alla deltagare hjärtligt välkomna.   

 

Exkursionskommittén 

 

 

 

 

 

 Från vänster: Sven Åke Larson, Per Wedel, Göran Härnulv,    

                      Ingela Härnulv och Lars-Ove Lång 
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Besöksmålen för Källakademins exkursion i Dalsland 15 – 17 maj 2015 
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Dalslands berggrund 

 
Dalslands berggrund är mångfacetterad och delvis unik. Delar av den utgör de allra yngsta 

berggrundsleden av det svenska urberget. Dessförinnan hade Sveriges jordskorpa skapats i 

etapper under bergskedjebildande perioder, s.k. orogeneser, med början längst i norr. 

Orogeneser uppstår då litosfärplattor möts och så småningom kolliderar varvid vulkanism 

uppträder och berggrunden veckas. Strax innan kollisionen mellan två kontinenter tvingas den 

tyngre oceanskorpan som legat mellan kontinenterna ned under den lättare kontinentskorpan 

genom s.k. subduktion, varvid magmor bildas som ger upphov till nya bergskedjor. Detta sker 

idag t.ex. längs Sydamerikas västkust. Två oceanplattor kan också kollidera, varvid den ena 

försvinner ned under den andra. Den platta som tvingas ner smälter därefter på stora djup och 

genererar magma som stiger upp mot ytan varvid vulkaner uppstår på havets botten. Dessa 

kan nå över vattenytan och skapa vulkaniska öbågar.  

 

I Kiruna-området och längs gränsområdet mot Finland finns bergarter äldre än 2,5 miljarder 

år, s.k. arkeiska bergarter. Därefter växte Sverige åt söder genom subduktion och hopfogning 

av mikrokontinenter och öbågar där vi fortfarande kan se bergarter bildade på ytan genom 

vulkanutbrott och andra bildade på stora djup men som numera är frameroderade till dagens 

ytsnitt. Dessa s.k. magmatiska bergarter förekommer tillsammans med rester av den 

havsbotten som omgärdade öbågarna och mikrokontinenterna och som nu utgör de 

sedimentära bergarter vi kan spåra från Norrbotten i norr till norra Småland i söder. Denna 

orogenes har fått namnet den Svekokarelska orogenesen alternativt Svekofenniska 

orogenesen. Denna varade under en lång period med början för ca. 2 miljarder år sedan fram 

till för knappt 1,8 miljarder år sedan. 

 

Därefter växte Sverige till åt väster och söder genom nya subduktionshändelser. Det var på så 

sätt som större delen av graniter och porfyrer från Småland till södra Lappland bildades. Detta 

bälte, det s.k. Transskandinaviska magmatiska bältet, går att spåra vidare in under vår 

fjällkedja till Lofoten i Norge. Denna vulkanism tog sitt slut för ca. 1,7 miljarder år sedan och 

avlöstes av en ny orogenes som byggde upp Västsverige. Den bestod av flera händelser av 

subduktion och hopfogning av öbågar varvid jordskorpan växte till västerut där såväl 

magmatiska som sedimentära bergarter finns representerade. Därför blir berggrunden 

successivt yngre från öster mot väster. De yngsta bergarterna från denna orogenes, den 

Gotiska orogenesen, är ca. 1,5 miljarder år. Såväl djup- som ytbergarter uppträder i Dalsland 

vid denna tidpunkt. Därmed var i princip Sveriges jordskorpa etablerad. Senare vulkanism 

och sedimentation skedde således i den etablerade jordskorpan.  

 

Efter den Gotiska orogenesen fanns troligen en superkontinent där bl.a. Nordeuropa hängde 

samman med Nordamerika-Grönland. Denna splittrades så småningom upp varför 

Nordeuropa för ca. 1,3 miljarder år sedan började lossna från Nordamerika-Grönland. 

Skilsmässan blev relativt kortvarig och redan för drygt 1 miljard år sedan kolliderade 

Nordeuropa åter med Nordamerika-Grönland. Denna kollision skedde under den s.k. 

Svekonorvegiska orogenesen. Stora delar av Västsverige påverkades av denna. Bergrunden 

försköts, värmdes upp och veckades. Bland annat sköts bergrunden väster om en linje från 

Ringhals i söder via Kållandsö och Kil, till Kongsvinger i norr upp över terrängen öster därom 

varvid jordskorpans tjocklek fördubblades där. Överskjutningar från detta tillfälle finns 

dessutom längs flera nord-sydstråk i Dalsland.  
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I det hav som omgav Nordeuropa före kollisionen med Nordamerika-Grönland avlagrades 

sedimentära bergarter och på dess botten trängde lava fram i lägen där jordskorpan tänjdes ut. 

Det är dessa bergarter som gett Dalslands berggrund dess unika karaktär. Dessa relativt unga, 

mer än 1 miljard år gamla bergarter har fått namnet Dalslandsgruppen. 

 

Dalslandsgruppen 

 

Nedan följer en kort beskrivning över Dalslandsgruppens bergarter (se även bifogad karta). 

Det bör påpekas att lokala variationer förekommer såväl i utbredning som i mäktigheter. 

 

Konglomerat och sandsten 

 

Dalslandsgruppens mäktighet beräknas till mer än 2000 meter och består underst av 

fältspatrika sandstenar och konglomerat. Dalslandsgruppens understa delar bildar på några 

ställen upp till 3 meter tjocka lager av arkos (fältspatrik sandsten). Den består av vittrat och 

kantigt material från underlagets graniter och gnejser. Arkosen övergår successivt nedåt till 

det ovittrade underlaget. Uppåt avlöses vittringsgruset av ett konglomerat, vilket visar att 

urbergsytan täcktes av vatten. Ett konglomerat består av hopkittade rundade partiklar (klaster) 

av grus, stenar och ibland block. Men vattenytan måste ha höjts något eftersom konglomeratet 

övergår i finkornigare sediment i form av en fältspatrik sandsten med en mäktighet av ca. 200 

meter. I sandstenen kan man se s.k. böljeslagsmärken vilka visar att vattendjupet ändå inte var 

särskilt stort utan fortfarande i den zon där vågrörelserna påverkade bottensedimenten. 

Sandstenen består av tätt sammanfogade partiklar av framför allt kvarts och är ställvis att 

betrakta som en kvartsit, d.v.s. de ursprungliga kvartskornen har ändrat form och ”armerat” 

sandstenen till en fastare bergart. 

 

Lerskiffer 

 

Ovanpå konglomerathorisonten och sandstenen är en lerrik, delvis kalkhaltig skiffer avlagrad. 

Denna finkorniga bergart bildades på ett större vattendjup där lerpartiklar sedimenterade på 

havets botten i en lugn sedimentationsmiljö. Detta kan ha varit en bassäng som uppkommit 

genom tänjning i jordskorpan, d.v.s. en process (extension) som är vanlig innanför 

bergskedjor i samband med subduktion (s.k. ”back arc basin”). Vissa horisonter i skiffern är 

anrikade på sulfider, t.ex. kopparsulfider och har varit föremål för provbrytning. 

Metallkoncentrationerna anses framför allt ha uppkommit i samband med den 

Svekonorvegiska orogenesen. 

 

Skiffern har brutits på flera ställen i Dalsland och har använts framför allt som taktäckning. 

Än idag finns många gårdar i Dalsland med skiffertäckning, t.ex. Ekholmens säteri. 

 

Spilit 

 

I samband med jordskorpans tänjning sprack denna upp varför magma trängde fram från 

jordens mantel. Lavan rann ut på havets botten i ett flöde av basalt som bredde ut sig ovanpå 

äldre sediment. Den basaltiska lavan som innehöll rikligt med gaser reagerade med  

havsvattnet varvid ursprungliga mineraler omvandlades och består idag till stora delar av de 

gröna mineralerna klorit och epidot. Därför har liknande bergarter allmänt kallats för 

grönstenar. Den omvandlade, natriumrika basalten i Dalsland och liknande bergarter med 

samma historia har dock fått det mer specifika namnet spilit.   
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Lerskiffer och kvartsit 

 

Ovanpå spilliterna finns en lerskiffer som avlöses uppåt i stratigrafin av en kvartsitisk 

sandsten som på sina ställen innehåller horisonter av grövre klaster och därmed bildar 

konglomerat. Den kvartsitiska sandstenen är mycket hård och bildad från omvandlade 

kvartsrika sandlager. Kvartsiten utgör de långsträckta höjdryggarna i Dalslands topografi, de 

s.k. ”knattarna”. Den är eftertraktad och används såväl inom metallurgiska processer som til 

vägbeläggning och bryts därför på ett flertal ställen.  

 

De klaster som kan identifieras i dalslandsgruppens konglomerat härrör bl.a. från 

underliggande granitoider, porfyrer och från gångkvarts, d.v.s. de är vittringsprodukter från 

underlaget. En del av klasterna kommer från ett underlag på stort avstånd från 

sedimentationsplatsen vilket indikerar ett strömmande vatten som kunde föra med sig större 

stenar och block ut mot havet. Konglomeratet visar att vattendjupet då sedimentet avlagrades 

varit ringa och att de runda stenarna som utgör klasterna har slipats av vågrörelserna nära en 

strand. 

 

Sandsten 

 

Allra överst och yngst i stratigrafin är en fältspatrik sandsten (arkos) med inlagrade lerrikare 

inslag. Bergarten har gått under benämningen ”Lianeskiffer”. Denna bergartstyp har också 

varit föremål för brytning och har bl.a. använts till kvarnstenar. 

 

Avslutande kommentarer 

 

Efter avsättningen av Dalslandsgruppen veckades denna under den Svekonorvegiska 

orogenesen för ca. 1 miljard år sedan då Nordeuropa krockade med Nordamerika-Grönland 

och en superkontinent kallad Rodinia bildades. Veckningen har gjort att olika delar av 

Dalslandsgruppens bergarter uppträder i långsträckta nord-sydgående stråk genom Dalsland 

där olika stratigrafiska nivåer finns representerade. Av denna anledning kan kalkhaltiga, 

”bördiga” bergartsstråk abrupt avlösas av ”magra” kvarts-fältspatrika stråk då man reser i ost-

västled, d.v.s. vinkelrätt mot bergarternas strykning. Detta bör ha implikationer på källornas 

vattenkemi.     
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Denna karta är hämtad från skriften ”Geologi i Dalsland” författad av Karl-Inge Åhäll och 

utgiven år 1993 av Dalslands Turistråd 
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Dalslands jordarter 

 
De topografiska förhållandena inom landskapet är mycket varierande. Det finns dels en starkt 

bruten berggrund med inget eller ringa jordtäcke inom större delen, dels djupa dalar som 

sträcker sig i sydlig eller sydsydvästlig riktning. Som en kontrast till detta finns från Mellerud 

och söderut det ”subkambriska” peneplanet som via Vänerns botten når över till 

Västergötland.  

 

Av betydelse för jordarternas karaktär och fördelning i landskapet är förloppet under 

inlandsisens avsmältning och förändringen av vattennivåerna. Vid tre tillfällen under 

recessionen genom landskapet inträffade kallare perioder då avsmältningen stannade av eller 

till och med förbyttes i tillväxt av inlandsisen så att randmoräner bildades. Trollhättemoränen 

som är ganska obetydlig skär över den sydligaste delen av lanskapet. Levenemoränen går 

genom Brålanda på Dalboslätten i sydöstlig-nordvästlig riktning fram till Kroppefjäll. Över 

Kroppefjäll är randlinjen osäker. På västra sidan är den åter tydlig och kan följas från Järbo 

över Råggärd (24 m mäktig), Gillanda och mot nordväst. Levenemoränen anses vara från 

Äldre Dryas. Linjen har i sin sträckning på Dalboslätten ett mera framskjutet läge än väster 

om Kroppefjäll, vilket väl överensstämmer med att den bildats under en kalltid där 

framryckningen underlättats i det djupare vattnet i Vänersborgsviken. 

 

Avsmältningen efter Äldre Dryas gick snabbt under Alleröd men en i nordvästra Europa 

mycket kraftig kalltid, Yngre Dryas för 12800 till 11600 år sedan, fick utvecklingen att vända 

och inlandsisen växte till igen. Hur långt mot norr isranden förflyttats är okänt innan den 

avancerar och intar läget för vad vi känner som Mellansvenska randmoränerna. Dessa kan i 

Dalsland följas från norska gränsen i sydöstlig riktning via Ed, Bäckefors, Mellerud och 

Hjortens udde ut i Vänern. 

 

Högsta kustlinjen (HK) ligger mellan 150 och 170 m.ö.h. men stiger inte kontinuerligt från 

söder mot norr. När man följer HK i isavsmältningens riktning (landhöjningens riktning    

N 12
o 
O) finner man vid passagen av Mellansvenska randmoränerna att nivån vid Ed når över 

167 m.ö.h. medan den norr därom ligger vid 152 m.ö.h. Detta har sin förklaring i att landytan 

hunnit höja sig under tiden det tog för inlandsisens avsmältning ett stycke norr om 

randmoränen och dess tillväxt fram till densamma igen. I de östra delarna av landskapet 

återfinns HK norr om randmoränen vid 150 m.ö.h. och stiger till 170 m.ö.h. Detta innebär att 

stora delar av Dalsland varit översvämmat av havet efter det att inlandsisen smälte bort. I den 

centrala delen finns också områden som varit täckta av issjöar. Landhöjningen är för 

närvarande 2,5 – 3,0 mm/år. 

 

Förutsättningarna för studiet av isräfflor i området är högst varierande på grund av 

berggrundens karaktär. I de västra delarna finns gnejser som vittrat så att det är svårt att hitta 

glacialslipade hällar och endast grova räfflor framträder. I det centrala området kan hällar med 

välutbildade räffelsystem påträffas. I de östra delarna är förutsättningarna för bevarandet av 

isräfflor bättre. Räffelbilden visar att merparten kommer från nordost (30 
o
) och sammanfaller 

med den normala rundhällstopografin och de drumlinoida bildningarnas utsträckning. I de 

norra delarna samlar sig riktningarna kring N 25
o
 O och avlänkas mot väster N 40

o
 O längre 

söderut.  
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Spår av äldre skeden har påträffats i en liten åskulle, Snickarekullen, sydväst om Laxsjön. Det 

är klumpar av omlagrade diatomérika, laminerade sediment. Det är troligt att klumparna 

härrör från de centrala delarna av en närbelägen sjö. Biostratigrafin motsvarar i första hand 

förhållandena under den näst senaste interglacialen, Holstein. 

 

Jordarternas karaktär och mäktighet 

 

Moränens dominerande fraktion är sand, som det brukar vara i urbergsområden. Stora 

sammanhängande moränytor är ovanliga inom området. Moränen uppträder ofta som smala 

sprickfyllnader mellan uppstickande bergklackar och ligger oftast direkt på berg. Morän med 

större mäktighet påträffas endast vid israndstråken och då ofta som komplexa bildningar där 

isälvsmaterial ingår. Drumliner och drumlinoida bildningar finns lite varstans. I de norra och 

centrala delarna finns lidmoräner. Block i ytan förekommer på många håll och det finns 

talrika ryggar av storblockig morän. På Kroppefjälls norra utlöpare finns en stor yta där 

berggrunden helt täcks av stora block. Över höjdområdena finns på många håll ett tunt 

jordtäcke som utgörs av morän. Det genomsnittliga jorddjupet bedöms vara kring en meter 

eller mindre. 

 

Isälvssediment är vanligen skiktade och finfraktionerna är bortspolade. Sorteringsgrad och 

kornstorlek kan variera inom korta avstånd i en och samma bildning. Åsstråk är sällsynta i 

den södra delen av landskapet. Endast längs Valboån förekommer kullar och åsformade 

partier av isälvsgrus, oftast med en ringa eller måttlig mäktighet, men vid Illesäter dock 15 

meter. Öster om Kroppefjäll har isälvsavlagringarna i allmänhet karaktären av flacka grusfält. 

Vid Ödskölt finns ett 10 km långt komplex av sandurfält (140 m.ö.h.) och äldre deltan som 

utgör sydligaste delen av den ås som avlagrats på östra sidan av sjön Iväg. Ivägsåsen är 

mycket imponerande med 50 meter isälvsgrus vid Kungskullen och långt norrut sträcker sig 

ett område med ryggar, dalar och dödisgropar, som gör detta till Dalslands största 

isälvsavlagring utanför Mellansvenska randmoränerna. Randmoränerna är komplexa 

bildningar som byggts av stora mängder isälvsmaterial och morän. Söder om Stora Le höjer 

sig randdeltat i storleksordningen 90 meter över berggrundsytan i sjöns botten. 

 

Finkorniga havs- och sjösediment täcker ganska stora ytor där havet eller lokala issjöar brett 

ut sig efter isavsmältningen, inte minst i de nordöstra delarna av Dalsland. I de breda 

dalgångarna i den sydvästra delen av landskapet kan lermäktigheten uppgå till 30 – 40 meter. 

Öster om Kroppefjäll är mäktigheten mycket mindre. De glaciala sedimenten är ofta varviga 

och återspeglar den årstidsbundna variationen i isälvarnas materialtransport. De postglaciala 

finkorniga sedimenten utgörs av material som förts ut på havs- och sjöbottnar genom 

svallning eller med vattendrag. I de sydvästra delarna ingår också marina mikroorganismer 

som i hög grad förändrar sedimentets, som här utgörs av lera, karaktär. 

 

Svallsediment förekommer här och var där sluttningarna varit exponerade för vågor från HK 

och ned till dagens sjöyta. På grund av landhöjningen dras grövre sediment, klapper och grus 

ut över finkornigare material som tidigare avsatts längre från stranden.  

 

Älv-och svämsediment är det recenta vattendragets avsättningar och kan bestå av allt det som 

förts med under postglacial tid. Det kan vara alltifrån rena fina mineraljordsfraktioner till 

dagens skräp. 
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Torv är mer eller mindre nedbrutna växtdelar som bevarats på fuktiga platser. Torvmarker har 

stor utbredning i Dalsland. De bildas genom igenväxning av grunda sjöar till kärr och därpå 

följer i många fall utveckling till högmossar som vanligen är 3 – 5 meter mäktiga. Inom de 

finkorniga sedimentområdena finns ganska stora torvmarker. I de höglänta delarna t.ex. på 

Kroppefjäll är myrmarkerna uppsplittrade av fastmark och hällar. Torvmarken kan ha 

utvecklats direkt på berget. Ibland har den kalkhaltiga berggrunden givit upphov till kalkkärr 

med en rik flora. 

 

Talus, d.v.s. nedrasade, fragmenterade klippblock, förekommer sporadiskt i landskapet och 

särskilt vid Kroppefjälls branta sidor vid ca 150 m.ö.h.  

 

Vittringsjord har påträffats på flera ställen på Kroppefjäll men endast ett av dessa är stort nog 

för att vanligtvis redovisas på jordartskartor. Sydväst om Liverud på kartan Dals Ed NO finns 

däremot vittringsgrus med en mäktighet av mer än 4 meter. Ursprungsbergarten bedöms i 

detta fall vara gabbro eller diorit. 

 

 
 

Jordarter från yngsta till äldsta: Brun = Torv; Gul = Lera, Finmo; Orange = Grovmo, sand, 

grus; Grön = Isälvssediment; Lila = Lerig morän, moränlera; Blå = Morän; Röd = Kalt berg, 

tunt eller ej sammanhängande jordtäcke på berg. 

 

Kartan kopierad ur boken ”Berg och jord”, andra utgåvan 1998, SNA ISBN 91-87760-44-4  
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Grundvatten i Dalsland 

 
Sammanfattning 

I Dalsland finns mycket sjöar och vattendrag, medan tillgången på större grundvattenmagasin 

är relativt liten. Det är främst i de isälvsavlagringar som hör samman med de stora 

israndstråken som skär genom Dalsland som mer betydande grundvattentillgångar 

förekommer. Här återfinns också några av de mest betydande källorna. Uttagsmöjligheterna i 

berggrunden varierar, bland annat med typ av berggrund och dess sprickighet. Det finns inte 

någon berggrund i Dalsland med utpräglad hög grundvattentillgång. 

Grundvatten i jordlager 

Grundvattentillgångar av betydelse finns i de isälvsavlagringar som förekommer dels i 

israndstråken tvärs Dalsland och dels i åsar eller andra isälvsavlagringar spridda i landskapet. 

Dessa visas på bifogad karta. Kartläggning av grundvattnet i Dalsland gjordes i översiktlig 

länsskala av SGU inom dåvarande Älvsborgs län (SGU ser Ah13, 1998). Under 1990-talet 

och några år in på 2000-talet utfördes kommunvis kartering i landet, dock inte i Dalsland. I 

samband med införandet av vattenförvaltningen påbörjades för drygt 10 år sedan vid SGU 

kartläggning runt om i landet av enskilda grundvattenmagasin, något som pågått sedan dess. 

För Dalslands del valdes det ut magasin med bedömt bra uttagsmöjligheter, men också 

grundvattenmagasin av stor betydelse för vattenförsörjningen. Även kvalitetsproblem enligt 

vattenförvaltningen bidrog vid urvalet. Kartläggning enligt denna metodik har genomförts för 

tre grundvattenmagasin i Ödskölts moar (främst inom Bengtsfors kommun), i Dals Eds 

kommun (Tingvalla och Dals Ed) samt i Färgelanda kommun (Håvesten och Vallaredalen). 

Slutbearbetning och redovisning i SGUs serie K återstår.Av dessa grundvattenmagasin finns 

den största uttagskapaciteten i norra delen av Ödskölts moar med ett stort grundvattenflöde i 

Ödskölts källa. Denna källa ingår i det övervakningsprogram för grundvatten som 

länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för. Resultat finns i anslutning till beskrivningen 

av källan. 

Grundvatten från de undersökta magasinen används för vattenförsörjningen i kommunerna 

Dals Ed och Färgelanda samt för södra Bengtsfors kommun. Bengtsfors tätort med 

angränsande samhällen försörjs främst av vatten från en anläggning med konstgjord 

grundvattenbildning vid Grean nordväst om Bengtsfors där ytvatten används. Ytvatten från 

Vänern försörjer centralorterna Mellerud och Åmål i respektive kommuner. För den lokala 

enskilda vattenförsörjningen används förutom grundvatten i isälvsavlagringar även 

grundvatten i andra jordlager. Dessa är vanligen av morän eller sand (som kan förekomma 

både över och under lerlager).  

Grundvatten i berggrunden 

Det är inte skett några nyare sammanställningar av uttagsmöjligheter i berggrunden sedan 

länskartan framställdes. Där gjordes jämförelser av brunnsdata mellan olika 

berggrundsformationer. Graniter och gnejser har i medeltal högre uttagskapaciteter än Stora-

Le- Marstrandsformationens sedimentgnejser i väster samt Dalformationens och 

Åmålsformationens bergarter. Huvudskälet är att det förekommer mer horisontella sprickor i 

graniterna och gnejserna som kan vara vattenförande. 

I figuren är isälvsavlagringar, mer eller mindre grundvattenförande, markerade med grönt. De 

grundvattenmagasin där kartläggning pågår är markerade med namn.  
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I figuren är isälvsavlagringar, mer eller mindre grundvattenförande, markerade med grönt. 

De grundvattenmagasin där SGUs kartläggning pågår är markerade med namn. 
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1.  Ekholmens säteri 

 
Ekholmens Säteri strax söder om Gunnarsnäs kyrka i Melleruds kommun har varit 

högrestånds-boställe alltsedan början av 1200-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden, 

uppförd i slutet av 1700-talet, har numera såväl tak som väggar klädda med skiffer, vilket gör 

den unik i landet. Gesims, knutlådor, dörrar och fönster är målade med vit oljefärg. Huset är 

förklarat som byggnadsminne. 

 

År 1823 köptes gården av krigsrådet David Fryxell och hans hustru Margareta Langenskiöld, 

som testamenterade den till en stiftelse, den Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen, som sedan 

1840 äger gården. Från början av 1900-talet har den utarrenderats. Nuvarande arrendatorer är 

Iréne och Kjell Eriksson, som satsar på mjölkproduktion med ekologisk inriktning. 

 

Som kuriosa kan nämnas att det på den övre våningen finns ett rum som kallas Kungsrummet. 

Det har sitt namn efter Karl XIV Johan, som övernattade här på sina resor till Norge och lär 

ha sovit i den stora imperialsängen. 

 

Skiffern till taket och väggarna kommer från skifferbrotten som fanns i trakten av 

Gunnarsnäs. Det sista större skifferbrott som bearbetades var Hällan längs den östra stranden 

av Skiffertjärn (Långtjärn) uppe på Kroppefjäll ca 1,5 km väster om Dals Rostock. Vid 

brytningen gjorde man först hål genom att slå med slägga på ett mejselformat borr. Hålet 

laddades sedan med bergkrut, som exploderade ”långsamt” till skillnad från dynamit som 

splittrade berget. Blocken klövs sedan med stålkilar till tunna skivor, som bearbetades vidare 

med så kallad skifferkniv till takskiffer av olika modeller.   
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Namn: Mimers brunn 

Datum: 2014-07-19 

Position: N 65 14 105 

E   3 49 335 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde: Litet 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 7,1
o
C 

pH: 7,4 

Konduktivitet: 36 mS/m 
 

  

 

 

2.  Mimers brunn 

 
Denna stensatta källa som har fått namnet Mimers brunn återfinns relativt långt ner i en slänt 

ca 1,5 km NNO Gunnarsnäs kyrka i Melleruds kommun. Källan är belägen i ett område på 

den norra sidan av mellansvenska randzonens norra stråk, som är uppbyggt av sand, grus och 

morän. Avrinningen från källan sker norrut. Även under mycket torra somrar flödar källan. 

Under en sådan torrperiod gav den enligt muntlig uppgift ca 12 L/min. 

 

Vintern 2006/2007 fällde stormen ”Per” en stor del av skogen runt källan. I sista stund 

lyckades Bernt Nyman, som bor nära källan, uppmärksamma dem som röjde upp efter 

stormen på källans existens. I annat fall hade den sannolikt förstörts. Detta aktualiserar frågan 

om skydd av källor. 

 

Marken runt källan utgör en av fyra samfälligheter. De övriga tre är en grustäkt, en lertäkt 

samt sjön Näsölen, som är en av kommunens nuvarande vattentäkter. 

 

Källan har använts som vattentäkt av intilliggande gårdar åtminstone sedan 1700-talet. Den 

finns utsatt på kartor från storskiftet i mitten av 1800-talet. Från källan hämtade man 

regelbundet vatten i tunnor ända till mitten av 1900-talet. Fortfarande hämtar närboende 

vatten ur källan för direktkonsumtion, kokning av kaffe och te, mm. Källan fryser inte till 

under vintern. Under kalla vinterdagar kan man se ”rök” stiga upp från den. 

 

I källan kan man emellanåt se trådsmala, ljusa maskar. Dessa är sannolikt så kallade 

”tagelmaskar”. Om dessa skriver Naturhistoriska riksmuseet på sin hemsida bland annat: 

”Mest förekommande i Sverige är den grå- eller brunfärgade tagelmasken Gordius aquaticus, 

som blir 12 – 35 cm lång” 

 

Kontaktpersoner: Ami & Lars Cederin samt Bernt Nyman.  Ami Cederin är uppvuxen på den 

                             näraliggande gården ”Rinnen”  
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 Namn: Källhult 

 

Datum: 2014-08-06 

Position: N 65 18 672 

E   3 45 991 

Geologisk 

miljö: 

Isälvs- 

avlagring 

Flöde: Stort 

Utfällningar: 

Bismak/lukt: 

Inga 

Ingen 

Temperatur: 6,9 
o
C 

pH: 6,7 

Konduktivitet: 16 mS/m 
 

 Källan i förgrunden, dammen och bastun (april 2015)   

 

3. Källhult 

 
Källan är belägen ca 4 km NO Dalskog i kanten av väg 2218, som har fått beteckningen 

”Vackra byars väg”. Den del av källan som ligger närmast vägen har tyvärr blivit något 

skadad. Källan avvattnar de västra och sydvästra delarna av den isälvsavlagring som återfinns 

vid Källhult och är belägen ca 145 m ö h i en slänt nedanför en terrass i avlagringen. Det kan 

nämnas att det har varit besvär med mycket stora vattenflöden på flera ställen i terrassen där 

schaktningar företagits. 

 

Nedströms källan finns en relativt stor damm som år 1992 grävdes till avsevärt större djup än 

källans botten i grus- och sandlagret vid släntens fot. Från dammen rinner vatten via ett 

överströmningsrör ut i en bäck och vidare ut i odlad mark. Enligt uppgift från brandchefen i 

Mellerud har man vid tidigare tillfälle kunnat pumpa ca 15 L/sek ur denna källa. Under den 

mycket torra sommaren 2014 var flödet från källan mycket litet samtidigt som en temperatur 

på ca 7
o
C uppmättes på vattnet i dammen och utflödet i bäcken var ganska stort. Detta tyder 

på att relativt stora mängder grundvatten strömmar direkt upp i dammen. 

 

Källan har sedan lång tid varit känd och nyttjad. I samband med en stor militär manöver år 

1958 rekognoserade staben tänkbara tillgångar på dricksvatten i området och valde då denna 

källa på grund av såväl kvalitet som kapacitet. Invid dammen finns numera en grävd brunn. 

Vatten från denna leds till närmaste grannen Åke Karlssons bostad och används dessutom i en 

bastu med brygga ut i dammen.  

 

 

Kontaktpersoner: Sven Olsson och Åke Karlsson 
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Namn: Rostocks 

Brunn 

 

Datum: 2005-04-18 

Position: N 65 11 908 

 E   3 47 025 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde: Litet 

Utfällningar: 

Bismak/lukt: 

Järnoxider 

Järn, bleck 

Temperatur: 8 
o
C 

pH: 6,8 

Konduktivitet: 12 mS/m 
 

Brunnspaviljongen  

 

4. Rostocks Brunn 

 
Rostocks Brunn är belägen i samhället Dals Rostock vid foten av Kroppefjälls östra sluttning. 

Brunnsverksamheten finns skriftligt dokumenterad från 1760-talet men började sannolikt 

långt tidigare. År 1822 besökte Karl XIV Johan brunnen på genomresa till Kristiania (Oslo) 

och återkom därefter flera gånger på sina resor till Norge. Vid mitten av 1800-talet hade 

kurorten nått en betydande storlek och uppges ha haft 60 möblerade uthyrningsrum för 

brunnsgäster. 

 

Källan kallas Sankta Helenas källa. Grundvattnet strömmar här sannolikt österut från 

Kroppefjäll. Källbäcken rinner norrut. Vid källan låg tidigare en brunnssalong. Via en lucka i 

verandans golv kunde man hämta upp vatten ur källan. Man öste källan tidigt varje morgon. 

Det järnhaltiga vattnet (4,6 mg/l enligt mätning i april 2005) filtrerades genom vitmossa och 

grus i en korgliknande anordning innan det serverades till brunnsgästerna. Den nuvarande 

brunnspaviljongen byggdes på 1980-talet. 

 

Brunnsrestaurangen rymmer numera ett hembygdsmuseum (den röda byggnaden bakom 

Brunnspaviljongen på bilden ovan). På andra våningen har man inrett en intressant 

apoteksmiljö från början av 1900-talet. Ett av Dalslands första apotek var förlagt till Dals 

Rostock, som också var ett centrum för odlingen av medicinalväxter till apoteken i länet. 

Utanför museet finns numera en örtagård med omkring 300 växter att beskåda. Invid museet 

och örtagården ligger den gamla läkarvillan, i vilken ett kafé har inretts på bottenvåningen. 

 

Hälsobrunnen lades ned år 1948. Källan täcktes med stenar och vattnet blev således inte 

tillgängligt för allmänheten. På initiativ av Kerstin Ljungqvist återinvigdes hälsobrunnen den 

15 juli 2007. Källakademin gratulerade och överlämnade boken ”Källor i Sverige” till 

Kroppefjälls Hembygdsförening, som äger och förvaltar Brunnsparken med dess byggnader. 

Brunnsdrickandet sker numera i begränsad omfattning. 
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   Polerade minnestavlan av konglomeratet                 Konglomeratet i häll 

 

 

5. Berghäll öster om Dalskog 

 
I delar av centrala Dalsland finns en svit av bergarter som bildades på jordytan för drygt en 

miljard år sedan. Dessa ytbergarter var avsatta i ett vatten som omgav kontinenten vid denna 

tidpunkt. Strax öster om Dalskog längs länsväg 166 (position N 65 15 322; E 3 45 517) finns 

hällar av ett så kallat konglomerat, det vill säga hopkittade större, rundade stenar från en 

strand som blivit omvandlade till en fast bergart genom metamorfos. I bollarna kan man 

identifiera flera bergartstyper, allt från vulkaniska ytbergarter (porfyrer) till graniter och 

pegmatitkvarts som alla måste vara äldre än konglomeratet och ha utgjort underlaget till detta. 

Storleken på bollarna varierar starkt och många är tillplattade på grund av den nednötning och 

belastning de utsatts för. Övergångar finns till vanliga sandstenar där partiklarna är av mindre 

kornstorlek. Här och var ser man vågformade märken efter vågskvalp, så kallade 

böljeslagsmärken. Uppenbarligen har sedimenten avsatts på grunt vatten. 

 

Bilderna på denna sida är tagna av Sven Åke Larson. 

 

 

 

 

 

 

               Böljeslagsmärken i sandstenen  
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 Namn: Ödskölt 

 

Datum: 2014-08-09 

Position: N 65 27 020 

E   3 35 765 

Geologisk 

miljö: 

Isälvs- 

avlagring  

Flöde: Stort 

Utfällningar: 

Bismak/lukt: 

Inga 

Ingen 

Temperatur: 6,4
o
C 

pH: 6,8 

Konduktivitet: 11 mS/m 
 

   

6. Ödskölts källa 

 
Ödskölts källa är belägen i ett skogsområde några hundra meter väster om Ödskölts kyrka. Ur 

källan tas vatten till en näraliggande fastighet. Nedströms källan finns några källdammar. 

Även i dessa håller vattnet en låg temperatur (7,4
o
C). Den fortsatt låga temperaturen i vattnet 

samt ett allt större flöde i vattendraget från ursprungskällan visar på ett betydande utflöde av 

grundvatten utmed sträckan till vägövergången i nordost. Grundvattenbildningen sker främst 

söder och öster om källan i israndbildningen Ödskölts moar. Vid källan finns även inslag av 

finkorniga jordarter. Den branta sluttningen i öster, som består av sådana sandiga till leriga 

jordlager, indikerar att det utpreparerats en markerad dalgång där källan sannolikt haft sitt 

utflöde sedan lång tid tillbaka. Källflödet vid Ödskölts källa är sannolikt det största i 

Dalsland. Vattenkvaliteten i denna källa har övervakats av Länsstyrelsen sedan 1990-talet. Se 

bifogade diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 En av källdammarna en tidig septembermorgon  
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Övervakning av grundvattnets kvalitet – Station Ödskölt  
Övervakningen utförs av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Data finns tillgängliga i SGUs 

databaser. Utvärdering av data pågår i samverkan mellan länsstyrelsen och SGU våren 2015. 

Diagrammen är framtagna vid SGU av Bo Thunholm och Sven-Olof Linder. 
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Ödskölt  Jordartskarta 
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 Namn: Försökskällan 

 

Datum: 2014-08-05 

Position: N 65 34 564 

E   3 41 527 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde: Måttligt 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 11
o
C 

pH:  7,2 

Konduktivitet: 29 mS/m 
 

   

7.  Försökskällan, Lästvik 

 
Källan är uppkallad efter det näraliggande torpet Försök. Den är stensatt och ligger i en 

moränsluttning vid den norra änden av sjön Kölvattnet drygt 1 km nordost om Lästviks Säteri. 

Moränen kan här antas ha ett litet djup, vilket leder till kort uppehållstid för vattnet i marken. 

Det synliga flödet i källbäcken är relativt litet, men vatten leds dessutom i en slang ner till 

torpet. Från källan hämtas även vatten till torpet Fåfängerud, som ligger en bit längre upp i 

sluttningen. 

 

Förr i tiden försågs det lilla samhället Dingelvik med dricksvatten från källan via en ca 1 km 

lång ledning. Dingelvik var en av stationerna längs den nu nedlagda Lelångenbanan från 

Uddevalla till Bengtsfors. Järnvägen passerade helt nära torpet Försök. 

 

Torpet Fåfängerud används numera av bland andra den ideella föreningen ”Djuren i skogen”, 

som sedan år 2012 arrangerar en årlig musik- och konstfestival kallad ”Skogsfesten”. Denna 

är tänkt att vara en ”miljöokej, ekologisk, solidarisk, jämställd och snäll festival”. På 

föreningens hemsida www.skogsfesten.se under fliken ”Vad vill Djuren i skogen?” visas 

filmer från tidigare års festivaler. Ungefär i mitten av filmen från 2014 kan man se ett kort 

avsnitt där två ungdomar hämtar vatten ur Försökskällan. Årets festival kommer att äga rum 

den  29 – 31 maj. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: Birgit Hansson och Rolf Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogsfesten.se/
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Namn: Lästviksdyveln 

 

Datum: 2015-04-12 

Position: N 65 34 283 

E    3 40 051 

Geologisk 

miljö: 

Torv/Isälvs- 

avlagring 

Flöde: Stort 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 7,2 
o
C 

pH: 7,4 

Konduktivitet: 17 mS/m 

 

  

8.  Lästviksdyveln 

 
Lästviksdyveln är en relativt stor källa belägen i en dunge på odlad mark strax öster om sjön 

Iväg. Grundvattnet strömmar här i västlig riktning från Ivägsåsen. Ett par hundra meter sydost 

om källan ligger ett litet vattenverk. När man någon gång per vecka backspolar filtren i detta, 

leds spolvattnet ut i källan.  

 

Liksom för många andra källor finns det en sägen om Lästviksdyveln. Det berättas om sju 

bröder som en natt med fullmåne sökte en skatt i källan. Skatten skulle bestå av ett kopparkärl 

innehållande guldmynt. Att det rörde sig om ett kopparkärl hade att göra med den 

blågrönskimrande färgen på källans botten. Det fanns dock ett förbehåll: Om de hittade 

skatten fick ingen yttra ett ord innan skatten var uppe på land. De fann skatten, någon hurrade 

spontant och skatten försvann för evigt i djupet.  
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 Namn Kittlarna 

 

Datum: 2014-08-27 

Position: N 64 93 753 

 E   3 20 263 

Geologisk 

miljö: 

Torv/Isälvs- 

avlagring  

Flöde: Litet 

Utfällningar: 

Bismak/lukt: 

Inga 

Ingen 

Temperatur: 7,3
o
C 

pH: 6,0 

Konduktivitet: 13 mS/m 

 

   

 

9.  Kittlarna 
 

Källan är belägen i blandskog ca 5 km sydväst om Färgelanda. Den ligger väster om en 

isälvsavlagring som är utsträckt i nord-sydlig riktning. Källan får antagligen huvuddelen av 

sitt vatten från denna isälvsavlagring. Källan ligger i kanten av ett större torvområde och 

avrinningen sker i en markerad bäck mot väster. Jorddjupet i fastmarken mot öster och syd är 

troligen ganska litet och berg i dagen förekommer.  

 

Från en brunn i närheten av källan leds vatten ca 900 m åt sydväst till fastigheten Ladkas. Där 

har vattnet bland annat använts till växthusodling i relativt stor omfattning. Denna verksamhet 

är numera nedlagd. Idag används vattnet bara som hushållsvatten. Eftersom pH-värdet är lågt 

(2015-04-11 uppmättes pH 5,8) hämtar man dricksvatten från annat håll. 

 

I området verkar tillgången på grundvatten vara relativt god. Ca 1,3 km SSV om Kittlarna 

ligger fastigheten Källan. Där finns en ”brunnifierad” källa (position: N 64 92 408;                 

E 3 19 792), som försörjer två dammar med bäckrödingar. Ytterligare två källor ska finnas i 

närområdet. Dessa källor ligger alla på eller i nära anslutning till den ovannämnda 

isälvsavlagringen som sträcker sig minst 3 km söderut från Hillingssätersjön. Vattnet i denna 

grunda sjö är även sommartid kallt, vilket indikerar att den åtminstone delvis försörjs med 

grundvatten underifrån. 
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 Namn: Kåxkällan 

 

Datum: 2014-09-11 

Position: N 65 01 408 

E   3 29 770 

Geologisk 

      miljö: 

Lera/Isälvs- 

avlagring  

Flöde: Måttligt 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 8,1
o
C 

pH: 6,1 

Konduktivitet: 8,0 mS/m 

 

   

 

10.  Kåxkällan 
 

Källan är belägen ca 3,5 km söder om Högsäter i ett flackt område bestående av finkorniga 

jordar, troligen mest silt. Det är också nära till fast berg. Det kan antas att källan till största 

delen få sitt vatten från isälvsavlagringen i nordost vid Ängen och att grundvattnet strömmar i 

grövre jordlager under finsedimenten till denna källa. Det finns dock inga nivåuppgifter som 

visar hur grundvattnet strömmar i området. 

 

Enligt uppgifter från flera håll var denna källa tidigare tydligt kokande. Tillströmningen av 

grundvatten verkar ha minskat eftersom endast en svag kokning på källans botten nu kan 

noteras. Detta beror sannolikt på en omfattande utdikning i närheten. Vatten från källan 

används numera endast i begränsad omfattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Karl Erik Persson 
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Namn: Kallebäcks  

källa 

Datum: 2015-04-11 

Position: N 65 23 112 

E   3 20 818 

Geologisk  

miljö: 

Isälvs- 

avlagring  

Flöde: Måttligt 

Utfällningar:  Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 6,7 
o
C   *) 

pH: 6,3 

Konduktivitet: 9,0  mS/m 

*) uppmätt 2014-08-06 

 

11.  Kallebäcks källa, Gillanda 

 
Kallebäcks källa är en liten, kokande källa i skogen vid Gillanda. Den ligger norr om det 

israndstråk som återfinns vid Gillanda och som sträcker sig vidare mot sydost till Brålanda på 

Dalboslätten. Detta israndstråk, Levenemoränen, har en relativt parallell sträckning med det 

stora israndstråket mellan Dals Ed och Mellerud. 

 

Kring källan finns finkorniga jordlager, silt, som täcker isälvsavlagringen. Det har bildats ett 

konkavt erosionsärr i silten av det uppströmmande grundvattnet. Detta för med sig sand som 

”kokar” upp genom lerlagret under silten. I källans omgivning tränger vatten fram på flera 

ställen. Mot norr mellan bergryggarna syns den före detta havsbotten över en avsevärd 

sträcka. 

 

Förr i tiden låg vid källan ett litet tegelbruk tillhörande Gillanda säteri. Här tillverkades såväl 

tegelstenar som enkupigt taktegel av norsk modell. Enligt uppgift producerades på 1830-talet 

1800 tegelstenar per dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Evert Svensson, Gillanda 
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Namn: Saltkällan 

 

Datum: 2014-09-11 

Position: N 65 28 424 

E   3 22 649 

Geologisk 

miljö: 

Berg- 

sprickor  

Flöde: Litet 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 8,5 
o
C 

pH: 6,9 

Konduktivitet: 52 mS/m 
 

  

 

12. Saltkällan 
 

Saltkällan är belägen ca 2 km norr om Rölandavid foten av en bergssluttning ned mot den 

kraftigt meandrande Örekilsälven. Vattnet till källan kommer från sprickor i berget. På bilden 

syns i mitten hur det nedströmmande vattnet får berget att glänsa. Alldeles nedanför denna 

utströmningspunkt står ett nu mossbelupet cementrör, som sannolikt sattes dit för att samla 

upp källvattnet. Vid källan ligger lera direkt på berget. Vattnet har en något varierande 

salthalt, vilket framgår av att mätningar av konduktiviteten vid olika tidpunkter varierat 

mellan 35 och 86 mS/m. 

 

Örekilsälven är det största vattendraget i sydvästra Dalsland. Vid Saltkällan rinner 

Örekilsälven norrut mot Dals Ed. Vattendraget gör en tvär sväng söder om den stora 

israndbildningen i Dals Ed och fortsätter sitt lopp mot söder till Munkedal där Örekilsälven 

når Västerhavet. Örekilsälven rinner mestadels genom finkorniga jordlager av silt och lera. 

Förutom meanderbågarna har skred och raviner bidragit till ett vackert landskap utmed älvens 

sträckning till havet. 
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13.  Dals Ed 

 

 
Det stora israndläget vid Dals Ed 

 
Terrängen kring Dals Ed utgörs av en bergplatå som når upp till 200 m över havet – i väster är 

platån ännu något högre – med djupt inskurna dalar. Stora Les dalgång är den största av dessa. 

Den har ett betydande djup. Cirka 6 km norr om Dals Ed ligger bergytan i det närmaste på 

havsytans nivå. Denna markerade dalgång har alltså ett djup i förhållande till omgivande 

bergsområden på cirka 200 m. Bredden är 1 – 2 km och längden är över 100 km. Dalgången 

kom att betyda mycket för isrörelsen samt dräneringen av smältvatten och transporten av 

glaciala sediment. Den påverkade därmed i hög grad isavsmältningens hela förlopp. 

 

Isavsmältningen skedde på olika sätt i låglänta respektive höglänta områden. I de förstnämnda 

kalvade isen och kunde driva bort som isberg, medan den smälte bort i de högre delarna av 

terrängen. Vid den tid då Dalsland blev isfritt höjde sig landet snabbt samtidigt som havet steg 

på grund av att de stora inlandsisarna smälte. Inom kort efter avsmältningen blev resultatet 

troligen en landhöjning på minst 6 – 7 m per 100 år. 

 

På södra sidan av randmoränen knappt 400 m sydväst om Timmertjärn finns en strandlinje 

som når 169,5 m över havet. På nordöstra sidan av randmoränen , dit havet inte nådde förrän 

isen smält bort från området, tycks svallningen endast ha nått 162 m över havsytan. Den 

förändrade strandförskjutningen innebär att utvecklingen måste ha vänt och att isfronten 

avancerat från en nordligare position fram till det mäktiga israndläget vid Stora Les sydända. 

Skärpningen av klimatet inträffade för knappt 12 800 år sedan och varade i 1100 till 1200 år. 

Kalltiden Yngre Dryas avslutades därefter abrupt och årsmedeltemperaturen steg med nära 10 

grader. 

 

Redan De Geer insåg att avlagringarna söder om Stora Le var byggda under en avsevärd tid, 

dels beroende på de stora mängder som avlagrats, och dels på att landhöjningen hade lyft de 

norra delarna nära 20 m i förhållande till de södra innan det blev isfritt också där. De Geers 

översiktskarta visar två nästan kontinuerliga israndbildningar som sträcker sig i nordväst – 

sydöstlig riktning med ett inbördes avstånd på några 100 m i nordväst till ett avstånd på 1,5 

km i den sydöstra delen och med en avsevärd ansvällning i Stora Les dalgång. I höjdområdet 

på sidorna av dalgången utgörs israndbildningarna i stort sett av moränryggar.  

 

Smältvattnet från ett vidsträckt område under inlandsisen dränerades till Stora Les dalgång 

och en isälv som mynnade i havet. Den kan följas från de mäktiga isälvsavlagringarna väster 

om Lilla Le över Äng och Ödebyn (se karta på nästa sida). 

 

Iskanten var belägen i ungefär samma läge under en längre tid och det avlagrades mycket 

stora mängder material vid isälvsmynningen, inte minst efter det att isavsmältningen kommit 

igång på nytt. Mynningen blockerades av massorna och isälven tvingades söka ett utlopp strax 

bredvid. Det resulterade i att avlagringen växte längs isbräckan. Hela dalgången fylldes ut 

ända upp till strax under havsytan. Strömryggar bildades i ett mycket sent skede då randdeltat 

delvis hade höjt sig över havsytan. 
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Innanför den yttre randbildningen avsnördes ett stort block av is som gav upphov till sänkan 

där Lilla Le nu ligger. Då ismassan innanför det södra israndläget smälte bort öppnades ett 

avlopp mot sydöst genom vilket smältvattnet från isen vid det norra israndläget dränerades.  

 

Det sista kapitlet i utvecklingen under stadialen Yngre Dryas representeras av ett israndläge 

vid Stora Les nuvarande sydände. Den norra randbildningen kan också följas på båda sidor i 

den högre terrängen mot nordväst respektive sydöst. På den norra sidan finns ett ovanligt fint 

exempel på hur en slänt mot inlandsisen kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 Isälvsavlagringar (markerade med mörkgrönt) i 

trakten av Ed.  

Bengt Johansson, 1982 
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 Hotell Dalsland med en vik av Lilla Le i förgrunden. 

Hotellet har skickat denna bild. 
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Namn: 

 

Pettre-källan 

Datum: 2015-04-10 

Position: N 65 51 320 

E   3 55 048 

Geologisk 

miljö: 

Morän på 

berg 

Flöde: Litet 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 6,4 
o
C 

pH: 7,7 

Konduktivitet: 15 mS/m 
 

Källan före restaureringen i april 2015  

 

14.  Pettre-källan 

 
Källan ligger inom Baljåsens naturreservat i en ganska brant och blockrik moränslänt på berg 

ca 2 km norr om Edsleskog. Baljåsen är med sina 301 m.ö.h. Dalslands högsta berg. Källan 

har fått sitt namn efter det näraliggande torpet Petersborg, i dagligt tal kallat ”Pettre”. Det 

berättas att den utgjorde räddningen för dem som bodde i kringliggande torp – särskilt under 

torra somrar – eftersom den aldrig sinade. Vintern 2013/2014 skadades källan tyvärr av en 

skogsmaskin. I april 2015 genomförde Edsleskogs Hembygdsförening en varsam restaurering. 

 

Torpet Petersborg (”Pettre”) är uppkallat efter Petter Andersson, som byggde det och flyttade 

in där med sin familj år 1857. Torpet ärvdes av sonen Per Pettersson (”Pettre-Per”) och senare 

av Pers dotter Hulda Pettersson (”Hulda på Pettre”). Efter Huldas bortgång år 1957 övertogs 

torpet av Edsleskogs Hembygdsförening och fungerar idag som hembygdsgård. Av alla torp 

och backstugor, som byggdes i trakten under 1800-talet, är detta det enda återstående. De 

flesta övergavs redan i samband med den stora emigrationen, som startade på 1870-talet. 

 

 

 

 

Torpet Petersborg, ”Pettre” 

 

Kontaktperson: Torsten Fransson 
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Torsten Fransson vid källan  

 

 

15.  Sankt Nicolai källa, Edsleskog 

 
Under tidig svensk medeltid blev den i Edsleskog verkande prästen Nils brutalt mördad. Detta 

beskrivs på följande sätt i ett brev daterat 4 november 1220 från påven Honorius III i Rom till 

biskop Bengt i Skara: ”…att en kyrka börjat byggas i ditt stift till ära för Gud och prästen 

Nils, salig i åminnelse, som, då han var på väg till en sjuk med Kristi lekamen, på ett 

ohyggligt sätt blev mördad av gudlösa människor och sedan dess strålar genom underbara 

mirakler ….”. På mordplatsen sprang enligt legenden en källa med undergörande vatten fram. 

Prästen Nils blev därefter omtalad som Sankt Nicolaus och källan uppkallades efter honom. 

Själva källan blev inramad med tämligen stora, kantställda hällar. Man steg ned till källan via 

en stensatt trappa i riktning mot kyrkan. 

 

Under 1200-talet kom Edsleskog att bli en känd kyrklig ort på grund av den heliga källan och 

den imponerande kyrkan, som byggdes till minne av den mördade prästen Nils. Stora årliga 

marknader kom sedermera att hållas vid midsommartid, vilket bidrog till att ge den fattiga 

bygden välbehövliga inkomster. Som en följd av reformationen på 1500-talet kom denna källa 

– i likhet med många andra – att fyllas med sten för att sätta stopp för ”katolsk vidskepelse”. 

På 1700-talet grävdes källan fram och man hämtade där vatten under lång tid framöver.  

 

På 1930-talet blev källan helt övertäckt med byggnadsmaterial då en ny väg mellan Åmål och 

Bengtsfors anlades. Lyckligtvis bevarades lokalt anteckningar om var källan låg. När 

landsvägen skulle breddas på 1970-talet utverkade Riksantikvarieämbetet att vägbanan 

flyttades något söderut för att möjliggöra arkeologiska utgrävningar. Dessa kom att göras 

under åren 1989/1990. Man fann då rester av stenramen runt källan samt en ojämn 

stenläggning/trappa i sluttningen ned mot källan. Då man bedömde att källans djupa läge (ca 

1,5 meter under markytan) och att närheten till vägen gjorde det omöjligt att helt frilägga 

konstruktionen, lade man försiktigt igen utgrävningen.  

 

Senare har en omdiskuterad rekonstruktion gjorts (se ovanstående bilder). Den 24 juli 2014 

uppmättes vattentemperaturen 15
o
C (lufttemperatur ca 30

o
C). Detta indikerar att den 

rekonstruerade källan snarast är att betrakta som en brunn. Men det kan inte uteslutas att lite 

källvatten fortfarande strömmar upp i den…… 

 

Kontaktperson: Torsten Fransson 
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Namn: Kläggeruds- 

källan 

Datum:  2014-07-24 

Position: N 65 48 387 

E   3 53 679 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde: Måttligt 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 7,1 
o
C 

pH: 6,5 

Konduktivitet: 8,9 mS/m 
 

  

 

16.  Kläggerudskällan, Högheden 

 
Kläggerudskällan är belägen i en tämligen brant åssluttning någon km sydost om Edsleskog. 

Källan har eroderat en tydlig konkav i slänten med mycket sten. För att skydda vattnet har 

denna källa försetts med cementringar och lock. Förekomsten av hassel, lönn och ask vittnar 

om näringsrik jord. Som framgår av nedanstående bild, strömmar vatten från källan ut i en 

liten källbäck. Nedanför slänten samlas yt- och grundvatten upp i ett kärr och förs sedan via 

en bäck ut i Knarrbysjön. 

 

Sedan år 2008 ägs fastigheten av Per Jensen från Danmark. Via en pumpanordning förs 

vattnet upp till boningshuset, där det används som dricksvatten samt för övriga 

hushållsändamål. Det är så rent och klart att det inte behöver filtreras. Vid provsmakning i 

april 2015 bedömde en liten panel smaken som utmärkt. 

 

 

 

 

 Källbäcken med Per Jensen på brunnslocket i bakgrunden. 

Till höger om honom syns pumphuset. 
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Ormvindlingshällen med sjön Råvarpen i 

bakgrunden 

Processionshällen. Detalj som visar 

akrobaten (voltigören) som gör en 

baklängesvolt  

 

17.  Hällristningar, Högsbyn 

 
På en udde i sjön Råvarpen ligger Högsbyn vid Tisselskog. Redan under den yngre 

bronsåldern för 2500 – 3000 år sedan bodde här jordbrukare. Berggrunden bestående av 

kalkrik lerskiffer gav upphov till jord, som väl lämpade sig för odling. Kalkkrävande växter 

trivs särskilt bra här. 

 

Dessa människor har lämnat efter sig spår i form av figurer som knackades in i lerskiffern. 

Inom ett område på ca 29 ha finns över 2000 ristade figurer fördelade på ett 50-tal hällar. 

Vanliga motiv är skålgropar, fotsulor, cirklar och skepp. Bilderna på denna sida visar några av 

de mer kända hällarna. Detta är Dalslands största och märkligaste hällristningsområde. Det är 

också ett internationellt känt och uppmärksammat fornminne. 

 

Lerskifferhällarna utgör en del av den så kallade Dalformationen – bergarter som bildades på 

botten av ett urtida hav för över en miljard år sedan. Lerskiffern är relativt mjuk och tyvärr 

håller berghällarna på att brytas ner genom frostsprängning, kemisk vittring och slitage. Ett 

annat hot utgör tillväxten av lavar, som fräter sönder bergets yta. Genom dessa 

nedbrytningsprocesser riskerar hällristningarna att på sikt förstöras. 

 

Sedan år 1974 är området klassat som naturreservat. 

 

 

 
 Detalj från ristning på Ronarudden 
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KANALFAKTA 

 

Namn: Dalslands kanal 

Byggår: 1864 - 1868 

Längd: 254 km varav *) 

              10 km grävd   

               kanal 

Antal slussar: 31 st  *)  

Nivåskillnad: 66 m 

                  (från Vänern) 

Maxmått för båt: 
                Längd 22,75 m      

                Bredd 4,05 m 

                Djup 1,8 m 
 

Bild hämtad från turistbroschyr *) inkl. förgreningar 

 

18.  Dalslands kanal & akvedukten i Håverud 

 
Huvuddelen av Dalslands kanal sträcker sig via ett antal sjöar från Köpmannebro vid Vänern 

till Stora Le. Den byggdes för att underlätta frakterna av gods från järnbruken och sågverken 

i norra Dalsland och västra Värmland till Vänern. Returtransporter av livsmedel och andra 

förnödenheter var också viktiga. Tidigare hade dessa transporter krävt ett antal omlastningar, 

vilket var både slitsamt och tidskrävande. Tankar fanns också på att i Otteid vid Stora Le 

sammanbinda detta kanalsystem med ett sjö- och kanalsystem till Halden i Norge. 

 

Ett första konkret projektförslag till sammanbindning av sjöarna lades fram år 1856. 

Finansieringen var det stora problemet, men det löstes genom bildandet av Dalslands Kanal-

Aktie-Bolag samt bidrag från staten. Överste Nils Ericson ombads granska det tidigare 

förslaget. Han rekommenderade att den föreslagna järnvägslinjen i Håverud skulle ersättas 

med slussar och en akvedukt samt att kanalen skulle dras från Laxsjön via Billingsfors upp 

till Bengtsfors och inte via Svärdlången och Västra Silen. Projektet godkändes och Nils 

Ericson fick det övergripande ansvaret. Hans son Werner Ericson fick i uppdrag att bygga 

kanalen mot en entreprenadsumma av 1.365.000 riksdaler. Arbetet gick i stort sett snabbt 

men i Håverud befanns berget, där slussarna skulle byggas så löst, att man måste göra större 

sprängningar och mura på sidorna. Sommaren 1868 var trafiken på Dalslands kanal i full 

gång. Den 19/20 september invigdes kanalen av Karl XV. 

 

Godstrafiken på kanalen fick snart konkurrens av transporter på järnväg och landsväg. I 

sammanhanget kan nämnas att järnvägsbron i Håverud togs i bruk år 1928 och att 

landsvägsbron byggdes år 1938 (ombyggd år 1987). Det sista timret i form av så kallade 

”mosor” flottades på kanalen i slutet av 1960-talet. Numera domineras trafiken av fritidsbåtar 

(svenska, norska, danska, tyska, m.fl.) och passagerarbåtar.  

 

Det enda som fortfarande fattas för att få en sammanhängande vattenled mellan Vänern och 

Västerhavet är en kort kanalförbindelse vid Otteid. Båtar kan visserligen lastas på 

långtradare, men en möjlighet att färdas hela vägen på vatten skulle säkert höja 

attraktionsvärdet hos denna mycket vackra farled. 
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 Vatten från 

Dalskogs källa 

 

Innehåll (mg/L) 

 

Natrium 7,3 

Kalium < 2 

Kalcium 51 

Magnesium 3,3 

Klorid 6,1 

Sulfat 11 

Nitrat < 0,2 

Fluorid 0,1 

           pH 7,8 

 

   

19.  Dalskogs Källa 
 

Dalskogs Källa ligger ca 500 m NNO om Dalskog. Företaget tillhör Svenska Vattenhuset AB. 

Man tappar källvatten på 18,9 L behållare (5 US gallons) avsedda för vattenautomater på 

kontor mm. För fem år sedan tappades ca 3 miljoner liter årligen. På grund av den 

ekonomiska krisen i omvärlden sjönk därefter produktionen, som för närvarande ligger på 

knappt en miljon liter per år. En stor del av dagens produktion går på export till Norge. 

 

Liksom andra företag som tappar och säljer vatten, tar Dalskogs Källa sitt vatten från borrade 

brunnar några hundra meter norr om anläggningen. Den kemiska sammansättningen är så 

jämn över året att vattnet uppfyller kriterierna för naturligt mineralvatten. Man har dock 

avstått från att ansöka om godkännande som naturligt mineralvatten utan nöjer sig med att 

sälja det som källvatten. Nedan visas några bilder från produktionsanläggningen.   

 

 

 

 
Buteljeringsmaskinen  Transportband för 18,9 L behållarna 

 

Stort tack till Christian Karlsson, styrelseledamot i företaget, som lämnat information och 

bilder till denna sida i reseguiden för Källakademins exkursion i Dalsland år 2015. 
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Namn: Soldathôlja 

 

Datum: 2014-09-09 

Position: N 65 23 304 

E   3 34 344 

Geologisk 

miljö: 

Myrmark 

Flöde: (svårt att 

bedöma) 

Utfällningar: 

Bismak/lukt: 

Inga 

Ingen 

Temperatur: 8,8 
o
C 

pH: 6,3 

Konduktivitet: 12 mS/m 
 

              Morgan Ottosson framför Soldathôlja  

 

 

20. Soldathôlja, Kraxvadet 

 
Höljan utgörs av en fri vattenyta i en myrmark ca 2 km NV om Bäckefors inom Ödskölts 

moar. I botten på källan halvannan meter under ytan kan en lätt kokning skönjas. På nära 

avstånd passerar en bäck med namnet ”Kallebäck”. På grund av stor bäveraktivitet i trakten, 

som bland annat leder till fördämningar av vattendragen, är området genomkorsat av 

vattenfylla kanaler. De flesta är grunda men en del är djupa, vilket innebär att höga stövlar 

och stor försiktighet fordras för att ta sig fram till källan. Tidigare var marken runt källan torr 

och man kunde där skörda hö till boskapen. 

 

Kallebäcken avvattnar Ödskölts moar söderut och mynnar i Valboån, som knappt 5 mil 

(fågelvägen) åt sydväst rinner ut i Gullmarsfjorden vid Munkedal. Från havet tar sig laxöring 

ända upp i bäcken för att leka. Det kan i sammanhanget nämnas att en annan ”Kallebäck” 

avvattnar moarna norrut och rinner ut i sjön Iväg.  

 

Djupet på Ödskölts moar är här mycket stort. Det finns en borrning ca 300 meter öster om 

källan som visar på mer än 53 m jorddjup. Den stora variationen i jorddjup framgår av att 

berget går i dagen i den kombinerade berg- och grustäkten invid väg 172. 

 

På 1830-talet hölls här stora militärövningar under Karl XIV Johans överbefäl. Enligt 

legenden skickades vid ett tillfälle en kurir ut på uppdrag men återkom aldrig. Han ska ha 

drunknat i källan, som därefter fick namnet ”Soldathôlja”.  

 

Kraxvadet – ett av fyra vadställen över Kallebäcken – har fått ett ljudhärmande namn: När 

man körde  med järnskodda hjul över vadet, som i botten har grus och småsten, uppstod ett 

”kraxande” ljud. 

 

 

Kontaktperson: Morgan Ottosson, Kraxvadet 
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Jättegryta i sluttningen mot Stenebyälven Ingegerds kammare 

 
21. Jättegrytorna i Steneby 

 
Nedanstående text är hämtad från informationstavlan (position: N 65 35 981; E 3 39 225) vid 

stigen ned till jättegrytorna: 

 

”I sluttningen mot Stenebyälven, nedanför Steneby kyrka, kan man än idag se spår efter den 

isälv, som för 10 000 – 12 000 år sedan forsade fram här med våldsam kraft. De mest 

påtagliga tecknen på älvens framfart är de väldiga jättegrytorna. Isälvar kallas de vattendrag, 

som förde bort vatten från den smältande inlandsisen. Vattnet rann här söderut, inte norrut 

som den stillsamma Stenebyälven, vilken nuförtiden flyter fram i dalens botten. Ivägsåsen ett 

par kilometer söderut består främst av sand och grus som älven avsatt, och de närbelägna 

Ödskölts moar utgjorde på sin tid älvens deltaområde! 

 

Grytor med vatten. Jättegrytorna i naturreservatet Steneby är av två typer, dels runda gropar i 

berget om ett par meters diameter, dels halvcirkelformade urgröpningar i lodräta bergssidor. 

Den största av jättegrytorna, Ingegerds kammare, hör till den senare kategorin och är sju 

meter djup och tio meter i diameter. De är alla bildade genom att kallt isälvsvatten snabbt 

virvlat runt med bubblor, sand och grus, ibland även med stenar. Sådana stående vattenvirvlar 

kan mycket effektivt och symmetriskt slipa fördjupningar i berget, en process som även i våra 

dagar kan studeras i vissa vattenfall. Vackert rundslipade så kallade löparstenar, som 

medverkat i slipprocessen, har hittats i flera av Stenebys jättegrytor. 

 

Isen tog en paus. Ett av skälen till att istidsminnena är så många och så tydliga i denna trakt är 

att den retirerande inlandsisen stannade upp under en period för omkring 11 000 år sedan. 

Isranden gick då tvärs över Dalsland och följden blev att områdena här kom att påverkas av 

det forsande smältvattnet ovanligt länge. Kanske omformade isälvarna landskapet under mer 

än 800 år!” 

 

Fotnot: Angivna åldrar är troligen 
14

C-dateringar. Det uppehåll i isavsmältningen som åsyftas 

inträffade i så fall för 12.800 – 11.600 kalenderår sedan under perioden Yngre Dryas. 
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Namn: Älekällan 

 

Datum: 2014-07-20 

Position: N 65 37 643 

E   3 63 583 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde:  

Utfällningar: Järnoxid 

Bismak/lukt: Järn/bleck 

Temperatur: 7,1 
o
C 

pH: 7,3 

Konduktivitet: 24 mS/m 
 

  

 

22. Älekällan, Tydjebyn 

 
Älekällan är belägen i en skogssluttning strax norr om Tydjesjön i Åmåls kommun. I den 

sydgående källbäcken syns tydliga utfällningar av järnoxid. Geologiskt sett karakteriseras 

marken som morän. 

 

En ca 1 km lång stig från Tydjebyn leder fram till källan. På en informationstavla vid stigens 

början står följande att läsa: 

En mineral- och hälsokälla finns på hemmanet Tydjebyns ägor och kallas Älekällan eller 

Helgkällan (Raä 10). Den besöktes förr av almänheten och dess vatten anses bota gikt, 

skrofulösa sjukdomar, magsyra m.fl. Traditionen att besöka källan lever kvar än idag, då man 

har som sed bland bygdens folk att ”dricka brunn” på midsommarafton. 
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Namn: Pinekloa- 

källan 

Datum: 2014-09-18 

Position: N 65 23 640 

E   3 53 016 

Geologisk 

miljö: 

Morän 

Flöde: Litet 

Utfällningar: Inga 

Bismak/lukt: Ingen 

Temperatur: 9,6 
o
C 

pH: 7,2 

Konduktivitet: 51 mS/m 
 

Pinekloa-källan 2015-04-13  

 

 

23.  Pinekloa-källan, Östebo 

 
Denna lilla vackra källa är belägen ca 2,5 km öster om Håverud i området kring Östebo. 

Ursprunget till namnet Pinekloa är inte helt klart. Första delen av namnet kan antyda att livet 

på gården var kärvt. Andra delen har sannolikt att göra med att vägen fram till gården var 

krokig. På Terrängkartan kallas fastigheten Pinnekrogen. Det borde snarare stå Pinekroken. 

 

Källan är belägen i en ravin nedanför en moränslänt. Berg går i dagen högre upp och gyttja 

finns nedanför. Källan var tidigare – när den nyttjades – brädfodrad och försedd med tak för 

att skydda vattnet. Rester av den fyrkantiga brädfodringen kan skönjas vid botten av källan. 

 

Fram till mitten av 1900-talet tog man såväl dricksvatten som övrigt hushållsvatten ur källan. 

Därefter grävdes i närheten av bostaden en brunn, vilken kom att försörja hushållet med 

vatten. Man fortsatte dock att emellanåt gå ned till källan för att släcka törsten med det 

mycket välsmakande vattnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Runo ”Rulle” Eriksson, uppvuxen på gården men numera bosatt i Mellerud 
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24.  Sankt Olofs källa, Östanå 

 
Denna källa ligger i Östanå ca 700 m ONO om Holms kyrka, som i sin tur ligger ca 1 km N 

om Mellerud. Den ligger på Östanå Fårgård tillhörande Inga & Per Olof Andersson. 

Koordinaterna för källan är N 65 11 130 och E 3 54 180. Riksantikvarieämbetet har registrerat 

den som Holm 23:1. 

 

Källan är stensatt och täckt med en kvarnsten tillverkad av Liane-skiffer. Vattenflödet har 

minskat väsentligt beroende på täckdikning av högre liggande åkrar. Den 14 augusti 2014 

uppmättes vattentemperaturen 13,6 
o
C. 

 

Källan har med all sannolikhet varit en offerkälla, en så kallad Torskälla, och stället en 

hednisk kultplats. I närheten finns en domarring. Sådana finns ofta i offerkällornas närhet och 

anses ha använts vid gudstjänst eller offer. 

 

På 1000-talet kristnades Torskällan genom missionärerna, användes som dopkälla och 

helgades åt S:t Olof (Olof den helige). Invid den gamla kultplatsen uppfördes så – sannolikt i 

trä - ortens första kristna kyrka som också helgades åt S:t Olof. Den ersattes på 1100-talet av 

en mindre, romansk gråstenskyrka. Senare – sannolikt på 1200-talet – anlades så den 

nuvarande sockenkyrkan, Holms kyrka, invid den allmänna landsvägen en knapp km från 

Östanå. Holms kyrka räknas som en av Sveriges många S:t Olofskyrkor. Det kan även 

nämnas att två stridsyxor, som tillhör S:t Olofs attribut, ingår i Melleruds kommunvapen. 

 

Det kan noteras att källans namn från hednatiden – Tors eller Toras källa – lever kvar än i 

våra dagar. Man kan förmoda att det officiella namnet, S:t Olofs källa, delvis föll i glömska 

efter reformationen på 1500-talet då man från den protestantiska kyrkans håll försökte 

undanröja tidigare katolska seder och bruk. 

 

Mellan Holm/Östanå och Edsleskog går en pilgrimsled. Den går således mellan S:t Olofs 

källa i Östanå och S:t Nicolai källa i Edsleskog. Denna led har nu förlängts söderut till 

Vänersborg, där den möter en pilgrimsled från Göteborg via Lödöse. Från Edsleskog pågår 

arbete med att märka ut en motsvarande led norrut till Svanskog i Värmland. Visionen är att 

färdigställa en pilgrimsled från Göteborg ända upp till Trondheim (Nidaros) i Norge.  
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Akademin för de friska källorna             

 

Exkursion i Dalsland 15 – 17 maj 2015 

 

 
Program  

 
Fredagen den 15 maj 

 

11:30 Avfärd från Hotell Dalsland i Ed 

 

12:30 Avfärd från järnvägsstationen i Mellerud (tåg ankommer från Göteborg 12:21) 

 

 Ekholmens säteri   

 

13:45 Avfärd från järnvägsstationen i Mellerud (tåg ankommer från Karlstad 13:35) 

 

 Mimers brunn  

 

14:50 Kaffe/te & smörgås på Skålleruds Gård   

 

 Källhult   

 

 Rostocks Brunn med örtagård  

 

 Geologiskt intressant berghäll öster om Dalskog  

 

19:30 Incheckning på Hotell Dalsland, Ed 

 

20:00 Middag 

 

21:00 Årsstämma 

 

Lördagen den 16 maj 

 

08:15 Avfärd från hotellet (frukost från kl. 07:00) 

 

 Ödskölt-källan  

 

 Lästvik    

- Försökskällan 

- Lästviksdyveln 

 

12:45 Lunch på Dagsholm Hotell & Konferens  

 

 Kittlarna 
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 Kåxkällan  

 

 Kallebäcks källa, Gillanda  

 

 Saltkällan 

 

 Lilla Le, Ed  

 

19:00 Ankomst hotellet 

 

20:00 Källmiddag 

 

Söndagen den 17 maj 

 

08:30 Avfärd från hotellet (frukost från kl. 07:00) 

 

 Edsleskog  

- Pettre-källan 

- Sankt Nicolai källa 

- Kläggerudskällan, Högheden 

 

12:00 Lunch på Edsleskogs Wärdshus  

 

 Hällristningar, Högsbyn   

 

 Akvedukten, Håverud  

 

15:00 Ankomst järnvägsstationen i Mellerud (tåg mot Göteborg avgår 15:35 och mot  

 Karlstad 16:20) 

 

16:00 Ankomst hotellet i Ed 
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Akademin för de friska källorna 
 

Deltagare i exkursionen i Dalsland 15 – 17 maj 2015 

 

 

 

 
Ahlbom, Kaj 

Andersson, Harry 

Bengtsson, Roland 

Björklund, Eva 

Blomqvist, Göran 

Borgström, Ingegerd 

Borgström, Ingvar 

Damberg, Anders 

Dijkstra, Atze 

Edlund Dijkstra, 

    Ulla-Britt 

Domert, Ewa 

Domert, Jan 

Ericson, Kjell 

Ericsson, Tage 

Eriksson, Anders 

Eriksson, Lena 

Eriksson, Sten 

Fors, Kikki 

Gustafsson, Mattias 

Göransson, Marit 

Hagström, Petra 

Hult, Anders 

Härnulv, Göran 

Härnulv, Ingela 

Johansson, Yvonne 

Karlsson, Eva 

Karlsson, Leif 

Karlsson, Stina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommitté 

Kommitté 

Knutsson, Gert 

Knutsson, Ulla 

Larson, Sven Åke 

Leander, Bo 

Lång, Lars-Ove 

Löwén, Monica 

Nilsson, Annika 

Nilsson, Ann 

Nilsson, Lasse 

Pentelius, Susanne 

Perers, Jerker 

Perers, Lena 

Strand, Linnea 

Svensson, Torbjörn 

Tillman, Ulla-Britt 

Tullborg, Eva-Lena 

Wahlberg, Kerstin 

Wahlberg, Olle 

Wedel, Per 

Wiklander, Gunnar 

Wikström, Hans 

von Wachenfeldt,  

      Torgny 

von Wachenfeldt, 

      Elma 

Åkesson, Marianne 

Åkesson, Marta 

 

 

Kommitté 

 

Kommitté 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiat 

 

 

 

 

 

Kommitté 

 

 

 

 

 

 

Gäst (betalande) 

Stipendiat 
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 För gott vatten att släcka törsten med 

under exkursionen i Dalsland vill 

Källakademin framföra ett varmt tack till 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Ramlösa Hälsobrunn 

Carlsberg Supply Company Sverige AB 
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Välkommen åter på Dal 
 

 

 

 

 

 

 Akvarell av Kerstin Ljungqvist ©  

  

 

 

 

Förgätmigej 
Dalslands landskapsblomma 
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Bedömningsgrunder för val av Årets källa 

 

 

A. Källans uppträdande 

 

a. Punktkälla 

1. Synlig utströmning ur marken, t ex kokande   2. Eljest flödande   3. Tydlig vattenspegel 

 

b. Annan typ 

1. Källhorisont   2. Källmyr   3. Källbrunn 

 

c. Källans flöde 

1. Mycket starkt (>25 l/s)   2. Starkt (10-25 l/s)   3. Måttligt (1-10 l/s)   4. Svagt (<1 l/s) 

 

B. Källans beskaffenhet 

  

a. Vatten med balanserad kemi och temperatur (”gott” vatten) 

b. Vatten med säregen sammansättning ( t ex järn- eller kalkutfällning) 

 

C. Källans närmiljö 

  

a. Naturmiljö (biologi, geologi, topografi) 

b. Kulturmiljö (byggnader, installationer, lämningar/t ex stensättningar) 

c. Estetiskt värde (beskriv!) 

 

Exempel på viktiga faktorer: Åtgärder för att hindra att naturmiljön försämras, t ex 

stenläggning eller spång att gå på. Källan fri från estetiskt störande element som saknar 

kulturhistoriskt värde, t ex järnrör, betongkonstruktioner. Närmiljön städad och vattenspegeln 

rensad. 

 

D. Källans kulturhistoria 

  

a. Källhistoria 

1. Offerkälla/helig källa   2. Hälsokälla   3. Vattentäkt   4. Outnyttjad källa 

 

b. Källseder och traditioner 

1. Dokumenterade i litteratur   2. Arkivuppgifter   3. Muntliga traditioner 

 

c. Konst, litteratur och musik 

1. Nationell nivå   2. Regional nivå   3. Lokal nivå 

 

E. Naturvetenskaplig dokumentation 

 

F. Information på platsen 

 

G. Samlad bedömning 

 

Utgåva 1. 1999-12-13                                                        Akademin för de friska källorna 
 

 


