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Yggdrasil. Lorenz Frølich 1895

Källvänner, dags igen för Källvärlden!
Åter har det varit torka med problem för många vattentäkter och minskat – kanske avstannat - flöde från källor. Förhoppningsvis har världsträdet - asken Yggdrasil - inte påverkats. Som framgår av völvans (sierskans) ödesmättade spådom i den poetiska Eddan kan
detta i så fall var ett dåligt omen:
Nu skälver Yggdrasils ask där den står,
fornträdet jämrar, ...
Tiderna blir då hårda:
Bröder skola slåss och bli varandras bane,
barn utav systrar bryta mot seden,
det är hårt i världen, hordom mycken,
yxtid, knivtid, kluvna sköldar,
stormtid, vargtid, förrn världen störtar ingen man skall den andre skona.
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Ändå har vi gott hopp om framtiden varför Källakademin som vanligt efterlyser aspekter
kring hydrogeologi, folkminnen, naturvetenskap, traditioner, konst, etc. knutna till källor.
Kom med förslag och planer exempelvis till en- och halvdagsutflykter, dessa är mycket
omtyckta och efterfrågade. Tips om källfirande, lokala evenemang, besöksvärda källor vill vi
få in. Ge oss info om ny litteratur och artiklar. Tipsa oss!
Inför julen passar vi också på (sid 40) att tipsa om de böcker och föremål som Källakademin
har till försäljning.
I förra årets Källvärlden skrev Anders Eriksson under rubriken Linné och källorna om tre av
Linnés resor. Han har nu skrivit om Linnés besök vid olika källor (16 st.) under dennes
Västgötaresa 1746. Dessutom har Anders gått igenom litteratur med koppling till dessa
källor. Det är mycket läsvärt och finns att hämta från Källakademins hemsida.
Med detta nummer av Källvärlden har vi nöjet att presentera ett brett och intressant utbud
för studier i läsfåtöljen i midvinterns mörker. Redaktionen riktar ett välförtjänt tack till
författarna som välvilligt lämnat sina bidrag. Som vanligt utgörs redaktionen av Anders Hult
(anders.hult.88@gmail.com) och Torgny von Wachenfeldt (eotv.wachenfeldt@gmail.com).

God jul och Gott Nytt År
önskar
Redaktionen
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Nyårshälsning från Preses

Nu stundar ett nytt år – 2019. Ett år som - liksom tidigare år - kommer att fyllas av olika
aktiviteter kopplade till källor.
Vi ser fram emot ett kulturseminarium under början av mars och Norrbotten-exkursionen i
augusti. Vi hoppas på några endags-exkursioner, en form som är mycket uppskattad.
Ett stort tack till Er alla som intresserar er för källor.
Gott nytt år
Preses Eva Jirner
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Från årsstämman 2018.
Torgny von Wachenfeldt
Källakademins årsstämma avhölls 2018-05-19 med ett 50-tal deltagare på hotell Skansen,
Färjestaden i samband med källexkursionen på Öland och Småland.
Efter sedvanliga formalia bl.a. med beviljande av ansvarsfrihet för Källrådet anmäldes att
vice preses Eva Jirner under 2018 tills nu har fungerat som preses, sedan ordinarie preses
Göran Blomqvist blivit sjuk, vilket tacksamt godkändes av stämman.
Vidare fastställdes Källskatten för 2019 till att vara oförändrad, d.v.s. 200 kr för ledamot och
2000 kr för stödjande medlem.
Val av preses för 2019
Eva Jirner valdes till preses för 2019.
Val av övriga ledamöter i källrådet och ersättare (mandattiden är två år).
Eva Jirner valdes som preses för 1 år (nyval).
Årsstämman valde till ordinarie ledamöter Linda Lidholm (omval 2 år), Annika Nilsson (omval
2 år) och Magdalena Thorsbrink (nyval 1 år). Som ordinarie ledamöter i ytterligare ett år
kvarstår Eva Jirner och Olle Wahlberg. Årsstämman valde till ersättare för två år Mattias
Gustavsson (omval), Lennart Sorby (omval) och Peter Holpers (nyval). Kajsa Bovin och Lena
Blad har ett år kvar på sina mandat.
Val av två revisorer och ersättare för dem (ett år)
Årsstämman valde till ordinarie revisorer Lasse Nilsson (omval) och Lars-Ove Lång (omval).
Årsstämman valde till revisorsersättare Cristina Frycklund (omval) och Lena Tilly (omval).
Val av valberedning
Årsstämman valde till valberedning Lars-Göran Svensson (omval), Petra Hagström (omval)
och Leif Karlsson (omval). Petra Hagström utsågs som sammankallande.
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Insamling av information om källor på SGU (Sveriges geologiska
undersökning).
Eva Jirner
Under mina 15 år på SGU har jag arbetat en del med insamling av käll-information och
visualisering av källor. Det finns information om källor i SGUs olika kartor och databaser –
främst i det så kallade Källarkivet. Där finns uppgifter om bland annat läge, flöde, typ av
akvifer och i viss omfattning även vattenkvalitet. Det innehåller nästan 3000 punkter. Det
finns en kartvisare med källor på SGUs hemsida (https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisarekallor.html) och där kan man även ladda ner en blankett om man har hittat en källa som
man vill skicka in information om.
Det finns många källor på jordartskartorna, om dessa finns ingen information och det är
många källor som både finns på jordartskartorna och i Källarkivet. Vi vet att många är ute
och letar källor och även fotograferar. Det vore bra att ha en databas där man kan besöka
samma källa flera gånger och lagra in information och även ladda upp bilder. Det finns en
test-applikation för crowd-sourcing (allmänheten hjälper till) och länken ligger på
Källakademins hemsida:
(https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/grundvattenovervakning/kallinventering/kallinventering.html )
Nu har vi även fått möjlighet att delta med källinventering inom ramen för ”Naturnära jobb”.
Det är Skogsstyrelsen som tillsammans med flera andra myndigheter har fått i uppdrag att
arbeta för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Målgruppen är arbetssökande
som är nyetablerade i Sverige eller som har varit utan arbete en längre tid.
SGU har redan deltagit i satsningen med andra uppgifter men när vi fick frågan om vi kunde
göra något med källor så ville vi satsa på att både hitta och dokumentera, men även ta
vattenprover för analyser. I november hade vi en utbildning för arbetsledare i Norrbotten
och Västerbotten och när detta skrivs har vi inte kommit längre men vi hoppas på en
fortsättning även 2019. Vi kommer att uppdatera vårt Källarkiv utifrån nya data och vi
hoppas även att vi ska kunna ha länkar till foton.

Foto Eva Jirner
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Källor – slukhål och glupar
Anders Eriksson
I en källa kommer vatten upp ur marken medan i ett slukhål eller en så kallad glup försvinner
vatten ner i marken. Det händer att en källa sinar efter en lång torrperiod och kortvarigt blir
ett slukhål efter regn vilket beskrivits i Källvärlden 2017. Detta är dock mycket sällsynt och
det är troligt att detta fenomens lokalisering till Bälinge har ett samband med att det
uppträder i närområdet till där slukhål konstaterats i ett flertal punkter. Man antar att det
under ett tätare jordlager förekommer en mer genomsläpplig jordart. Detta vore lätt att
undersöka genom utplacering av observationsrör med registrerande vattenståndsmätare
men detta synes ännu ej ha skett.
Glup definieras i Källakademins bok Källor i Sverige som ”tidvis vattenfylld sänka, där vattnet
ofta hastigt försvinner ner i marken t ex efter tjällossning”. Fenomenet glup har beskrivits av
Stolpe 1869, se Melkeruds artikel i detta nummer av Källvärlden.
Slukhål definieras ”hål där vattnet hastigt rinner ner i marken, oftast i kalkberg”. Se Källor i
Sverige sid 40 - 41. Det kan dock inte uteslutas att vatten i stället kan strömma upp vid
tillfälligt hög grundvatttennivå. Belägg för detta saknas dock.

Foto Anders Hult

Glup i Jumkilstrakten. På blocket kan man se vilken nivå vattnet har nått innan avsänkningen.
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Källor förekommer över hela Sverige. De har varierande flöde beroende på geologi och
årstid.
Slukhål är betydligt ovanligare än källor. Glupar är huvudsakligen kända från Uppland. I detta
nummer av Källvärlden beskrivs glupar och deras vegetation av Per-Arne Melkerud. I övrigt
synes slukhål mest förekommande på Gotland där de dokumenterats i den karst-vittrade
berggrunden. Slukhål i Martemo myr förser Lummelundagrottan med vatten vars mynning
kan sägas vara en stor källa. Det händer även att en källas vattenflöde efter en kort sträcka
kommer ut på genomsläpplig jord eller berg och då hastigt infiltreras och åter bildar
grundvatten.
På Sveriges geologiska undersöknings kartor har källor markerats med litet olika tecken men
på äldre kartor oftast med ett litet glas. En liten prick i glaset markerade att det var en
mineralkälla. Även slukhål eller plats där vatten infiltreras mer lokalt har markerats och då
med två koncentriska ringar.
På många platser i terrängen finns gropar och svackor som saknar ytvattenavlopp och där
jorden eller berggrunden är så genomsläpplig att någon vattensamling inte skapas varken vid
regn eller snösmältning. Sådana sänkor finns bl. a. på Gotland, Öland och Listerlandet och
utgör i vissa fall kollapsade grottor i kalkberg kallade instörtningsgropar eller doliner. Dessa
sänkor har inte markerats som slukhål på de geologiska kartorna men kan betraktas som
slukhål. Även på isälvsavlagringar finns sådana gropar och svackor där det ej finns något
ytvattenavlopp och ej heller bildas någon vattensamling vid regn eller snösmältning.

Nedan följer några uppgifter om slukhål i olika publikationer.
Slukhål är mest kända från Gotland. De har där iakttagits på ett flertal platser i karstvittrad
blottad kalksten. De utgörs av mer eller mindre vertikala hål där ytvattnet strömmar ned i
kalkberget. Ett slukhål i kalksten finns beskrivet och fotograferat i profil av H. Hedström i en
utredning 1910 för Visbys vattenförsörjning (SGU ser. C nr. 239). Ordet sluk kan jämföras
med medellågtyskans ”sloke” för svalg. Medellågtyska talades på 1200 - 1500-talet.
Glup är en mer sällan använd benämning för plats där vatten försvinner ner i marken. På
norska och äldre danska betyder glupa och glube sluka och gapa. Om sluk och glup är ord för
samma typ av sänkhål där vatten försvinner under mark har ej utretts.
Orden sänkhål och glupar används i guiden över Dals Ed vid Nordiska geologmötet 1958.
Sjön Lilla Le vid Dals Ed har inget synligt avlopp utan vattnet infiltreras i sand och grus.
Säkerligen är det Lilla Les vatten som kommer ut på den södra terrassens sydsida i form av
talrika källor. Det finns två grupper av källor. G De Geer anser den ena vara L. Les utlopp
längs distalsidan av södra terrassen, där åtminstone 7 källor har observerats, och den andra
är norra terrassens utlopp längs nordsidan av den brant som utskurits i den stora
proximalåsen. Vissa av södra distalbrantens källor flyter bara en kort sträcka som små bäckar
på ytan, men försvinner snart ner genom sänkhål eller ”glupar”, troligen genom grus- och
sandlager. Sjön Lilla Le ligger uppdämd av jordlagren till 30 m över den angränsande dalen
sjön stora Le. Se även G. De Geer. Dals Ed i GFF 1910. Det är dock relativt ovanligt att man
ser bäckar infiltrera eller att grundvatten som läcker ut återinfiltreras.
En översikt över subterrana vatten på Skandinaviska halvön och speciellt på Gotland finns i
en uppsats av Gislén och Brinck 1948.
I Skåne på kartbladet Hardeberga har G Ekström iakttagit att vatten i bäckar som kommer
ned från sluttningen söder om landsvägen Sanby – Knutstorp infiltreras i betydande
mängder och försvinner så småningom i sanden.
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På hydrogeologiska bladet eller kommunkartan av SGU över Strängnäs har slukhål intill
grusåsen markerats med två små koncentriska cirklar.
En infiltration man ej tänker på så mycket är den som sker i jorden nedanför berghällar när
det regnar. Jorden, ibland blocksamlingar och grövre friktionsjord, tar emot det vatten som
rinner av från det tätare berget och som regel försvinner (infiltrerar) detta vatten.
Även i torvmaker försvinner ibland vattnet ner i under torven liggande forna bäcklopp eller
kanaler i torven. I beskrivningen till kartbladet Ae Karlskoga SV anges att ett slukhål finns i en
mosse. I Tingsryd finns även en torvmark där vattnet försvinner ner under marken.
A Damberg har i minnesanteckningar från besiktning 2008-07-10 beskrivit en glup i Fansta,
Lövstalöt intill Uppsalaåsen:
På K Js ägor, cirka 400 m SO om Fansta gård i Lövstalöt, finns en svacka i en åker med
styv lera. I svackan brukade det förr på vårarna alltid stå vatten på en stor yta (100x100
m??). Svackans djupaste del bestod förr av en grop/glup /slukhål, 20 m i diameter (?),
närmare 5 m djup. Gropen låg 50 m från en betesäng (på morän eller möjligen sorterad
friktionsjord). Någon gång under våren brukade vattnet dräneras mycket hastigt genom
ett sluk i botten av gropen. För cirka 20 år sedan täckdikade K J det område som
dräneras mot svackan. Han ledde det sammantagna täckdikessystemet fram till gropen.
Där satte han ned betongringar till en brunn. Under den nuvarande markytan ligger nu 6
ringar om 80 cm höjd och ovanför marken en konisk betongring. Den understa ringen
ställdes i gropens botten som bestod av sten. Han grävde inte ut gropen före
nedsättningen av betongringarna. Cirka 1,5 m under marknivå mynnar
täckdikessystemet i brunnen.
När brunnsringarna satts ned utfylldes området så att någon grop runt brunnen nu inte
längre kan iakttas. Terrängen bildar dock fortfarande en flack sänka. Sedan cirka 15 år
tillbaka brukar det inte stå något vatten i svackan. K J är osäker på om det beror på
täckdikessystemet eller har samband med att snötäcket varit obetydligt under senare år.
Framför allt den obetydliga tjälen. Han hade själv under något av de första åren som
brunnen var i funktion iakttagit att vattnet bildade en kraftig virvel i brunnen och
således dränerades mycket hastigt ned genom brunnens botten. Anders Hult fäste sig
särskilt vid att han meddelade att det var en kraftig virvel redan när glupen var orörd.
Täckdikesröret ansluter vinkelrätt mot betongringen. Det inflödande vattnets riktning
kan därför inte förklara uppkomsten av virveln. Grundvattnets flödesriktning i området
är svårbedömd utan närmare undersökningar, Uppsalaåsen ligger några 100 m bort
I ett angränsande kärr, något hundratal meter från gropen, stod förr alltid vatten. Man
brukade ploga upp snön från isen och åka skridskor där. Nu är kärret torrt.
Vi spekulerade litet i orsakerna till att vattnet brukade dräneras så snabbt. Möjligen kan
man tänka sig att en ispropp bildades i gropen under vintern. Isproppen måste först
lyftas av smältvatten innan detta kunde dräneras ned genom gropens botten. (Jämför
Grimsövatns dränering under Hekla!)
Kan själva gropen ha uppkommit/utvidgats genom att vattnet eroderat bort lera under
den hastiga dräneringen?
En rapport om glupar i Jumkilsområdet skriven av Per Hagström ger en överblick av
fenomenet: Glupförekomster i Uppsalaområdet (2012). Examensarbete Uppsala Univ.
Institutionen för geovetenskaper.

9

Glupen – ett uppländskt fenomen?
Per Arne Melkerud

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 1. Glup invid Linnéstigen vid Jakobsdal. Linnés Jumkilsvandring Herbatio
Jumkilensis, är den enda vandringen som ursprungligen inte utgick från någon
stadstull, den krävde transport och övernattning. Dagen innan exkursionen for
studenterna med häst och vagn till Jumkils kyrka, där de inkvarterades i olika
gårdar över natten. Sedan gick man från Örnsätra in i skogarna västerut.
Glup är ett ålderdomligt uttryck för ett speciellt fenomen som uppträder främst i uppländsk
terräng. Det förklaras som en tidvis vattenfylld sänka med underjordiska till- och utlopp.
Glupar kräver speciella geologiska och hydrologiska förhållanden för att kunna utbildas.
Tord Ingmar, legendarisk naturvårdsdirektör beskriver i Naturvårdsinventering av Uppsalatrakten (1968), gluparna som tidvis djupt vattenfyllda och tidvis helt eller delvis torrlagda
svackor i en genomsläpplig jordart, vanligen grovblockig morän (se nedan Stolpe 1869, s. 8).
Storleken brukar vara 0,1 – 1 ha. Från de mest utpräglade gluparna med 1 – 1,5 m vattenståndsvariation och med helt torrlagd ängs- eller lövförnabotten under torrare perioder finns
alla övergångar till kärrsvackor med något större vattenståndsvariationer än normala kärr.
Torvbildning kan saknas men vegetationen är ofta kärrartad med inslag av starr. Strax intill
Linnéstigen, i sänkan med lera finns ett litet kärr med vattenklöver (Menyanthes trifoliata)
och kråkklöver (Potentilla palustris). Vattenklöver har stora klöverlika blad. Den blommar
sällan här, men när man hittar ett exemplar med blommor kan man se att kronbladen har
små fransar. Kråkklöver har nästan svarta kronblad, och för att studera dem, måste man
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kliva ut i blötan. En annan växt som främst karakteriserar Nässelbopussen i Jumkilsområdet
(Figur 2) är pors (Myrica gale) (Figur 2 a och b).

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 2a. Pors Myrica gale

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 2b. Pors Myrica gale
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Pors är en tämligen lågväxt, aromatiskt doftande buske som kan bli upp till en och en halv
meter hög. Grenarna är rödbruna och i spetsen finhåriga. Bladen sitter strödda och är
gråaktiga, omvänt lansettlika, samt tätt körtelklädda. Till utseendet liknar pors somliga arter
inom videsläktet, men de grågröna och omvänt äggrunda bladen hos pors har en starkt
aromatisk doft, som kommer från ämnen, som utsöndras av små gula hartspunkter, i detta
är den ganska lik svarta vinbär.
Den förklaring av glupen som har angetts ovan, förklarar bara delvis detta hydrologiska
fenomen. Möjligen kommer man lösningen något närmare om man går till M. Stolpes
beskrivning (Stolpe 1869, s 8 i SGU Ser Aa 31):
Glup är ett namn, som likaledes torde för de flesta vara okänt. I landskapsmålen finnas flera
beslägtade ord, äfven i isländskan, -gljúfr-, öppning, remna. I denna del af Upland förstår
man med glup en öppning i marken, der det från en högre liggande mark nedströmmande
vattnet icke samlar sig, utan spårlöst försvinner. Sådana glupar äro ej sällsynta, kanske
talrikast inom Börje och Jumkils socknar. Vid närmare undersökning med borren, blir
fenomenet lätt förklaradt. Söder om Börje kyrka och Elgtorpet är i marken en grop omkring 4
fot djup, liggande i en liten däld. Borrning i gropen visade, att de första 8 foten utgjordes af
grusig och sandig lera, derunder var hård hvarfvig mergel. Gruset och sanden, ehuru ej i
någon myckenhet till finnandes, äro dock tillräckliga för att underlätta vattnets genomsipprande.
Några undersökningar som ingående förklarat fenomenet glup har ej påträffats. En möjlig
förklaring skulle kunna vara att det krävs en kuperad moränterräng, där moränen har en
grov textur t.ex. blockrik grusig-sandig morän (Figur 3) samt ett läge under högsta kustlinjen
där svackorna har täckts med lera. Av Stolpes beskrivning förekommer sannolikt även ett
lager av svallsediment ovanpå glaciallera (”hvarfig mergel” ovan). Detta förutsätter att
området utsatts för svallning och att moränhöjderna bearbetats av vågsvallet.

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 3. Blockrik morän omgivande Vallmo källa, Jumkils socken.
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I vissa lägen i den kuperade moränterrängen överlagrar glaciallera (”hvarfvig mergel)
bottnen i sänkorna så att moräntopografin maskerats och en blockfri yta uppstått. I många
fall förekommer det nära nog cirkulära ytor där kärrmarker av olika typer bildat tunna
torvlager i ytan. (Figur 4)

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 4. Glup ovan Vallmo källa, Jumkils socken.
Speciellt under våren i samband med snösmältningen kommer dräneringsvattnet från
omgivande blockrika och väldränerade moränkullar svämma över torvmarken och bilda
grunda vattensamlingar. Sådana vattenståndsvariationer framgår av märken på block i
glupens randzon (Figur 5).

Foto Per-Arne Melkerud

Figur 5. Block vid Nässelbopussen (Jumkilsområdet) visande märken efter
vattenståndsvariationer som även begränsat lavtillväxten.
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Ofta kan man på kartan se att dessa vattensamlingar benämns med ordet puss, exempelvis
Nässelbopussen och Brotorpspussen. Brotorpspussen, som är områdets största glup, är en
ren fastmarksglup kantad med bl. a. ek och annan lundväxtlighet. Under försommaren eller
sommaren kommer sedan kärret att torka ut, möjligen genom dränering genom den
underlagrande grova moränen, som definitionen av glup antyder. Dock är det mer sannolikt
att det är en kombination av dränering och avdunstning eftersom sommarregnen ej förmår
att höja grundvattenytan i den grovkorniga permeabla moränen och således får glupen inget
tillskott av vatten, vilket kan upplevas som att vattenytan har stora fluktuationer mellan vår
och sommar.
Fenomenet söker en förklaring och frågan uppstår om detta är ett fenomen som endast
förekommer i Uppland. Vid en sökning på ”webben” har en ”träff” behandlat inventering av
en speciell mossa, Scapania massalongi i Gävleborgs län och där anges förekomsten av två
vackra glupar (tidvis vattenfyllda trädlösa sänkor) omgivna av olikåldrig blandskog av främst
asp och gran. Dessa glupar ligger i en relativt plan del av sluttningen och är cirka 20
respektive 40 meter breda. Läget anges i rikets nät till N681929 resp. E154246 (SWEREF)
med höjden 295 m ö.h. Huruvida dessa glupar är jämbördiga med de uppländska betvivlas
med avseende på det höga läget över högsta kustlinjen. En möjlig förklaring till ordvalet glup
i denna inventering är att författaren Henrik Weibull varit verksam i Uppland och utbildats
vid SLU.
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Återbesök till Tysjöarna i Jämtland
Petra Hagström
Jag var med på exkursionen till Jämtland 2004 då Stora Blekekällan i Tysjöarna blev årets
källa. Den 3 oktober 2018 var jag tillbaka och kunde konstatera att det har hänt en del sedan
sist. Tysjöarna är numera ett naturreservat som består av ett par öppna vattenspeglar
omgivna av enorma blekefält. Det är spångat överallt, finns många informationstavlor om
växter, djur och mark/vatten, fågelskådningstorn och iordningställda rastplatser med
vindskydd, grillplatser och vedförråd. Tysjöarna är idag ett viktigt rast- och häckningsområde
för våtmarksfåglar och är trots sin blygsamma storlek ett av Jämtlands mest värdefulla
fågelområden. De källor vi tittade på 2004, Stora Blekekällan och en kalktuffkälla, är tydligt
utmärkta och har fått informationstavlor. Stora Blekekällan kokar fortfarande lika fint som
jag minns det. Det var ett trevligt återseende och en fin utflykt trots senhöst och småruggigt
väder.
Tysjöarnas Naturreservatet bildades 2013 och åren 2013 - 2016 arbetade Länsstyrelsen med
att återställa naturliga vattennivåer i området, bl.a. genom att lägga igen gamla diken. Det
har lett till att delar av blekefälten står under vatten större delen av året, vilket har
förbättrat för harr- och öringlek och vattenlevande fåglar.
Koordinaterna är N7011653, E480995 (SWEREF).

Foto Petra Hagström

Stora Blekekällan oktober 2018
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Foto Petra Hagström
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Grodkällan i Arvidsjaur
Annika Nilsson
En av de mäktigaste och mest magiska källorna i Sverige är Grodkällan. Källan ligger i
Auktsjaur ca tre mil från Arvidsjaur och pryder omslaget på andra upplagan av källboken
Källor i Sverige. Koordinaterna anges till N=7302901, E=705425 (SWEREF 99).
Kallkällan är en så kallad artesisk eller kokande källa där vattnet har mycket högt tryck och
man ser tydligt hur det bubblar från bottnen där vattnet tränger upp. Källan är ca 3 m djup
och ca 15 m i diameter. Det mest slående med källan är dock den säregna turkosa färgen.
Grodkällan fick sitt svenska namn som en översättning av det äldre, samiska namnet
Tsuobbuojája som betyder just Grodkällan. Namnet tros ha kommit från att grodor
övervintrade i källan vilket samerna såg när de rastade vid källan förr i tiden på sin väg mot
Arvidsjaur. Det sägs ha funnits en stig som samerna använde från Lomträsk som gick förbi
källan och fortsatte mot Arvidsjaur. På grund av källans märkliga utseende användes den
också som gränsmärke mellan Lomträsk och Auktsjaur lappskatteland vilket går att läsa om i
syneprotokoll i domböcker från 1823.
Vid ett besök till Grodkällan i slutet av september var det flera grupper av människor
inklusive flera barnfamiljer som besökte källan. En liten pojke stod länge vid kanten till källan
och sa sen: -- ”Det här är min nya favoritplats i naturen”.
Källan kommer säkert att bli en av höjdpunkterna för källexkursionen till Norrbotten 2 - 4
augusti 2019.

Foto Annika Nilsson

Grodkällan
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Mikrobiologisk analys av vatten från Sankt Botvids källa
Göran Härnulv
Helt nära den södra änden av Bornsjön i Salems kommun söder om Stockholm ligger Sankt
Botvids källa. Den naturskyddade marken ägs av Stockholm Vatten och källan vårdas av
Salems Hembygdsförening, som utsett min fru Ingela och mig till källfaddrar.
Sista söndagen i juli varje år anordnar Hembygdsföreningen och Salems Församling en
vandring från kyrkan till källan. Därutöver anordnas pilgrimsvandringar som passerar källan.
Vid dessa – och även andra – tillfällen vill många besökare gärna smaka på källans vatten,
som fordom sades ha en undergörande effekt.
Mot bakgrund av detta provsmakande kändes det angeläget att låta undersöka källvattnets
mikrobiologiska kvalitet. Under förra året togs därför prov dels inför den årliga Botvidsvandringen och dels inför återinvigningen av pilgrimsleden från Botkyrka kyrka till Salems
kyrka i närvaro av biskop Johan Dalman, Strängnäs Stift och biskop Eva Brunne, Stockholms
Stift.

Foto Göran Härnulv 2010

Sankt Botvids källa i vinterskrud. I bakgrunden skymtar Salems kyrka
Proverna togs med stålkärl som desinfekterats med kokhett vatten och skickades till ett av
de stora analyslaboratorierna med önskan om att få analyserat följande mikrobiologiska
para-metrar (”Dricksvatten hos användaren”):
-

Odlingsbara mikroorganismer 220C
Långsamväxande bakterier
Koliforma bakterier 350C
Escherichia coli (E.coli)
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Resultaten ledde tyvärr till bedömningen att vattnet då var otjänligt, främst på grund av
förekomsten av ett fåtal E.coli. Enligt officiella krav för godkännande av ett vatten får inte
denna bakterie kunna påvisas i prov om 100 ml. Skopan som hängde i ett träd vid källan togs
därför bort och besökarna avråddes från att smaka på vattnet.
I provet från i somras var antalet E.coli < 1/100 ml. Avsikten är att inför kommande års
Botvidsvandringar åter låta analysera vattnets mikrobiologiska kvalitet. Det hade varit önskvärt med fler provtagningar, men frekvensen begränsas av att varje analyspaket enligt ovan
kostar runt 500 kr.
Som de flesta andra källor ligger denna källa helt oskyddad i terrängen. Många djur kommer
säkert dit för att släcka törsten. Färska spår av vildsvin syns ofta. Detta bör rimligtvis leda till
en överföring av diverse mikroorganismer till källans ytvatten. Denna omständighet i
kombination med ovanligt lågt källvattenflöde sommaren 2017 kan sannolikt förklara förekomsten av E.coli i de prover som togs på samma sätt som vid provsmakningar.
Hur var då vattnets kvalitet i källans botten, där vattnet strömmar upp? Temperaturen där
visade sig vara endast några tiondels grader över normalvärdet ca 7,1 0C. Det hade känts
tillfredsställande att kunna kontrollera gissningen att vattnet där var av god bakteriologisk
kvalitet.
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SkyTEM-mätningar på Öland
Mattias Gustafsson
Öland har ofta brist på dricksvatten under sommarperioden. Ett stort antal turister och
sommarboende resulterar i en kraftigt ökad vattenförbrukning samtidigt som påfyllningen av
grundvattenmagasinen under motsvarande period är i princip obefintlig. Under 2016
kulminerade problemen med låga grundvattennivåer vilket gjorde att man var tvungen att
finna alternativa sätt att få bättre redundans i dricksvattenförsörjningen. Man körde
tankbilar med dricksvatten från fastlandet, byggde en dricksvattenledning från fastlandet
och startade projektering och anläggning av avsaltningsanläggningar. Länsstyrelsen i Kalmar
län samt Mörbylånga och Borgholms kommuner äskade samtidigt medel från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att genomföra klimatanpassningsinsatser med
hänsyn till situationen på Öland. Medel från MSB beviljades och Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) utförde mätningar under hösten 2016 med SkyTEM-metoden i ett
område på 800 km2 på Öland. Syftet var att insamla information och öka kunskapen om de
hydrogeologiska förhållandena. Målsättningen var att identifiera potentiella områden på
Öland där det finns förutsättningarna för större grundvattenuttag.
Mätdata från de utförda undersökningarna är av god kvalitet och utgörs av ca 120 000
geofysiska sonderingar ned till ca 250 m djup. Mätningarna är utförda med hjälp av
lågflygande helikopter.

Grundprincipen för mätsystemet och strömutbredning i marken, en så kallad rökring.
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Den analys som redovisas i SGUs rapport SkyTEM undersökningar på Öland, Geologiska
tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, (SGU Rapporter och Meddelanden 145
http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm145-rapport.pdf) är översiktlig, förutom i några
utvalda områden där en mer detaljerad analys gjorts. Rapporten ska därför inte ses som en
slutredovisning av SkyTEM-undersökningen utan som en övergripande redovisning av
mätmetoden, vilka mängd och typ av data som finns, hur denna kan analyseras och
bearbetas, samt hur man kan tolka och presentera denna i olika modeller. Utvärderingen av
SkyTEM-mätningarna som presenteras i rapporten har gjorts med stöd av data från
kompletterande markbundna geofysiska mätningar och ett antal kontroll-borrningar. Vidare
har mätdata och tolkningar utgjort underlag till en geologisk 3D-modell över Öland som
utförts i uppdrag åt länsstyrelsen i Kalmar län.
På Öland förekommer frekvent svaghetszoner i kalkstensberggrunden. Dessa finns över hela
ön, men är mest framträdande på södra Öland där de framträder tydligt i terrängen. De
svaghetszoner som karterats med hjälp av resistivitetsdata från SkyTEM-mätningarna är
mellan några tiotals till hundratals meter breda och går ibland att följa i tiotals kilometer
lateralt och upp till 30 m i djupled. Flera av svaghetszonerna är fyllda med jordlager som kan
lokalt vara upp till >15 m mäktiga. I flera fall är vegetationen i anslutning till dessa zoner
betydligt frodigare jämfört med kringliggande markområden. I vissa fall är även mindre
vattendrag knutna till dessa zoner. Zonerna är vanligtvis knutna till en förhöjd sprickighet i
kalkstenen. I anslutning till dessa svaghetszoner förekommer ett antal källor vilkas
vattenflöden kan kopplas till svaghetszonerna. Vid en jämförelse mellan utbredningen av
svaghetszonerna och till de källor som finns på Öland framkommer det att flera av de mer
vattenförande källorna på ön återfinns i närheten av svaghetszonerna. Även om syftet med
SkyTEM mätningarna var att få en bättre bild av de tillgängliga grundvattenresurserna på ön
i syfte att stärka vattenförsörjningen på ön både för kommunal och enskild vattenförsörjning, har underlaget kunnat användas för att få en bättre bild av hur tillrinningen till
flera av källorna på ön förekommer. I en av de större svaghetszonerna, Resmo - Sandbystrukturen återfinns källorna Resmokällan, Lundkällan, Stenkällan och Sjukällorna, vid
Tribergazonen återfinns Borgkällan, Rörkällan och Bårbykällan och vid sprickzonen Stora
Bårby – Borg – Ås hittar vi källorna Bårbyborgskälla och Kärrekusakälla. Ett antal av dessa
källor besöktes i samband med källakademins exkursion på Öland maj 2018. ResmoSandbystrukturen går i väst - östlig riktning från Resmo i den norra delen av bifogad karta,
Tribergazonen går i sydostlig-nordvästlig riktning mot Triberga på östra sidan av Öland, och
sprickzonen Stora Bårby – Borg – Ås går från Bårby i nordväst till Ås i sydsydöst på den västra
sidan av ön.
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Kartbild som visar medelresistivitet beräknad från
SkyTEM-data, för de ytligaste delarna av marken
ner till ett djup av 10 m. Kartan visar även läget för
tolkade svaghetszoner som indikeras i
resistivitetsdata samt läget för RMT-profiler,
utvalda SkyTEM profiler och borrningar utförda
inom projektet.
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Vatten del 1
Katarina Bodin
Vid källornas flöden under Ölands sommartorka blev jag inspirerad till följande rader:

Kommer i droppar uppifrån
bör betraktas som enbart ett lån
i skyfall störtar det med dunder och dån
kan kännas iskallt om du sticker ner tån
när du förlorat allt tränger det fram i
ögonvrån
Cirkulerar runt och runt
forslas fram med rör och shunt
ibland ganska mycket
ibland väl tunt
samlas också djupt därnere
och man undrar i sitt stilla sinne; var e re?
hittas rikligt i sank terräng
såväl som i en lokal simbassäng
försvinner när det är alltför soligt
det är inte ALLS så roligt!
Kanske kommer om man det frambesvärjer
speglar allt i alla färger
leker, dansar ystert fram uti sin fåra
smeker, omsluter varje åra
bildar en fors eller kanske ett fall
mer om detta strax jag berätta skall
Tänk omkring den stora pölen
växer pors och skvattram
och fullt med starr kring lilla gölen!
Sipprar fram i brott och spricka
härligt kallt och gott att dricka
ja från klara vackra källa
bara att från denna hälla
och om det skulle livet gälla
vara aktsam med och inte drälla!
gör sockerärterna så mjälla
och får gurkorna att svälla
behövs oavsett om vi har varit snälla
för lite av detta och hunden slutar skälla
Finns uti varenda cell
utan detta, kan jag garantera, ser du varken
morgon eller kväll…
ringlar fram stärkt av sin kraft
ryms i te, juice och saft
ja utan detta inget alls man haft
Används för att släcka bränder
tvätta rent små lortiga händer
rullar in mot alla stränder
dock ojämnt fördelat mellan länder

till de torra jag min tanke sänder
om det är knastertorrt därborta
kan jag bara hoppas att det vänder
Löser allt och flyter stilla
men akta dig att däri trilla
det hela slutar mycket illa
spelar ingen roll
om du är hon, hen eller han
om du inte simma kan
Hämtades förr i spann med ok
har jag läst i någon bok;
det var inte mycket mer man hann
samlas detta i liten markfördjupning
kallas den i Norrland lok
Om det i skogen brinner
hämta detta så fort du hinner
grävt eller borrad med en jätteskruv
finns i behållare under varje motorhuv
på vanlig bil och vräkig suv
hämtas upp ur djupa brunn
fuktar febrig panna och törstig mun
små barn i detta vill plaska
och i myrar som sviktar jag mödosamt finner
mig traska
lämnar inte kvar någon aska
har jag läst i skvallerblaska
Behövs för allt som låter och rör sig
för allt som lever och förströr sig
rusar runt uti ditt blod
så att du kan fatta mod
och komma ihåg allt som du igår så bra
förstod
Tacksamt låter sig jorden smaka,
upp i luften förs det tillbaka!
fram och åter fördelat i luft
saknades detta fick Tellus det tufft
ner igen i havets starka ström
tänk det känns som i en märklig dröm
Får detta ämne någonsin sitt rättmätiga
beröm?
Aldrig någonsin detta glöm!
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4000 år gamla vattenledningar
Torgny von Wachenfeldt
Under en resa till Kreta är ju ett besök på palatset Knossos ett måste. Detta var den minoiska
kulturens religiösa och politiska centrum. Här byggdes ett enormt palats under den minoiska
tiden ca 2000 - 1700 år före Kristus. Byggnader var i sten på upp till 5 våningar och
upptagande en avsevärd yta. I palatset fanns mer än ett 1000-tal hallar, salar och rum för
representation, bostäder, badrum, verkstäder och magasin mm. Där arbetade konstnärer
och hantverkare i egna verkstäder. En förutsättning för all bebyggelse är tillgången till
vatten. Hur löste då minoerna sin vattenförsörjning? Man hade uppenbarligen kunskap om
hydrauliska förhållanden som man använde för att flytta vatten från källor på större avstånd
genom att utnyttja höjdskillnader och passera en dalgång mellan källorna och palatset. Från
källor belägna ca 6 km från själva palatset i Knossos transporterade man vattnet med
akvedukter och i rör tillverkade av terracotta. Dessa rör var ca 60 - 70 cm långa med en
diameter på ca 10 - 15 cm (fig. 1 och 2). Rören hade en god tätning och var koniska. Avsikten
med detta anses vara att öka vattenhastigheten och att förhindra att sediment stannade i
rören. Man hade även konstruerat silanordningar av terrakotta för att höja vattenkvalitén
(fig. 3).
I palatset distribuerades vattnet i rör under golven till de olika delarna. Här fanns det som
förmodas vara världens första existerande vattentoalett. För att ta hand om spillvattnet
fanns rännor av sten. Dessa fungerade fortfarande då man fann dem under utgrävningen av
Knossospalatset.

Figur 1 Terrakottarör
Evolution of Water Supply througout the Milenia Andreas N. Angelakis, Larry W Mays, Demetris Koutsoyian
and Nikos Mamassis in Evolution of watersupply technologies through the centuries in Crete, Greece A.N.
Angelakis, E.G Dialynas and V.Despotaki IWA publishing London 2012

Figur 2. Detalj av terrakottarör
Gorokhovich, Y., L.W. Mays, L. Ullmann, A Survey of Ancient ... and Technology: Water Supply, IWA,
Vol. 114, pp. 388 – 399, 2011.

Figur 3.
A.N. Angelakis*, Y.M. Savvakis* and G. Charalampakis**Aqueducts during the Minoan Era. *Institute of Iraklio,
National Agricultural Research Foundation, 71307 Iraklio, Greece
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För den intresserade finns material att hämta bl.a. i följande referenser:
Angelakis A.N, E.G. Dialynas & V. Despotakis (2012): ‘Evolution of water supply
technologies through the centuries in Greece, Greece’, in Evolution of water supply
through the millenia, eds. A.N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis & N. Mamassis,
London, 227-258.
Angelakis A.N, Y.M. Savvakis & G. Charalampakis (2007): 'Aqueducts during the Minoan
Era', Water Science & Technology: water supply 7, 95-101.
Gorokhovich Y, L.W. Mays, L. Ullmann (2011): A Survey of Ancient Minoan Water
Technologies, Water Science and Technology: Water Supply, IWA, Vol. 114, pp. 388 –
399.
Persson Kenneth M. VATTEN 65:117 – 123. Lund 2009. Om det antika Greklands
vattenförsörjning.
Marie Louise Winbladh (2001) Knossos. HELLENIKA nr 96
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Källexkursionen till Öland och Småland
Av orsaker utanför redaktionens kontroll har vi fått två utmärkta bidrag som berättar om
den fina exkursionen till Öland och östra Småland. Läs och njut av bilderna.

Källexkursion till Öland och Småland 18 - 20 maj 2018
Annika Nilsson
När våren var som allra vackrast och blomsterprakten som finast var det dags för 2018 års
källexkursion. Årets exkursion gick till Öland och östra Småland och exkursionskommittén
bestod av Gert Knutsson, Lars Kylefors och Roland Bengtsson. Det stora projektet ”Källor i
Småland och på Öland”, som bland annat kommittén har medverkat i, och som resulterade i
en omfattande skrift 2015 har varit en inspiration i arbetet.
Länk till exkursionsguide: http://kallakademin.se/wp-content/uploads/2018/05/18051820_Exkursionsguide_Oland_efter_exkursionen.pdf
Hela exkursionen utgick från det klassiska Hotell Skansen i Färjestaden, där vi också
övernattade och där årets Årsstämma hölls på lördagen. På exkursionen deltog ett femtiotal
personer inklusive stipendiaten Fatemeh Hamidi.
Det första stoppet gjordes vid det nyligen uppförda saltvattenverket i Sandvik tre mil norr
om Borgholm. Avsaltningsverket har kommit till stånd som en följd av den akuta
vattenbristen på Öland häromåret. Därefter åkte vi till Stora Rör och besökte Rälla källor
som ligger i kanten av en isälvsavlagring där flera källor sammanflyter i en liten bäck i en
eroderad ravin. Sista anhalt på fredagen var Resmo källa som matas med vatten från den
s.k. Resmozonen som sträcker sig från Resmo mot Ekelunda ca 8 km ut på Stora Alvaret. På
kvällen fick vi ett föredrag om SGU:s helikopterburna radarmätningar på Öland av Mattias
Gustafsson.
Lördagen började med ett besök på Sandby borg, den enda av Ölands 18 fornborgar som
ligger i direkt anslutning till havet. Där fick vi guidning av en person från Kalmar läns museum
som berättade om utgrävningarna som genomförts vid borgen och de makabra upptäckter
som då gjorts. Omedelbart nordost om borgen ligger en ansenlig källa som försetts med
kalkstenshällar för att underlätta vattenhämtningen. Därefter följde en fantastisk promenad
över ett blomstrande Alvar för ett besök vid Rörkällan. Källan rinner ut i en distinkt punkt
mitt på det kala alvaret. Därefter reste vi ner till Ottenby för lunch, där vi fick sällskap av
stora mängder ornitologer. Efter lunch drog vi till Dröstorps naturreservat och Sjukällorna.
Namnet kommer sannolikt från att källorna sjuder eller skjuter fram ur det flacka landskapet.
I det kristallklara vattnet trivs fastsittande blågrönalger. Vid Sjukällorna överraskades vi av en
dansföreställning, poesi och musik. Sjukällorna valdes senare till årets källa 2018.
På söndagen fortsatte exkursionen till fastlandet. Första stoppet gjordes vid Tvillingkällorna i
Björnasjö. En fin promenad i vacker gårdsmiljö ledde fram till de två närbelägna moränkällorna på varsin sida om vägen. Den ena kallas Kohagskällan och den andra Fårhagskällan.
Hagarna var vackert inramade av fina gärdesgårdar. Därefter besöktes Blå källa nära Gullabo.
En fin vandringsled ledde fram till källan, som sannolikt fått sitt namn av hur himlen speglar
sig i det klara vattnet. En omfattande avverkning hade gjorts i direkt anslutning till källan.
Exkursionen avslutades med lunch på Stufvenäs gästgiveri och ett besök vid Stufvenäs
vackert stensatta källa.
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Foto Annika Nilsson

Källan vid Sandby borg

Foto Annika Nilsson

Orkidéerna blommade på Stora Alvaret
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Foto Annika Nilsson

En av Tvillingkällorna

Foto Annika Nilsson

Blå källa
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Källexkursion till Öland maj 2018
Lars Kylefors

Under maj 2018 genomfördes en tredagars exkursion till Öland samt Smålands sydöstra del.
Ett stort antal källor och andra vattenrelaterade besök skedde. Hela exkursionen kopplades
starkt till vattenförsörjning under torrperioder samt kulturaktiviteter relaterade till grundvatten och källor.
Inledningsvis besöktes det s k saltvattenverket i Sandvik; Borgholms kommun. Här
produceras cirka 3000 m3 dricksvatten baserat på det bräckta havsvattnet.
Därefter besöktes källorna i Rälla och Resmo vilka med sina olika geologiska betingelser ger
anledning att reflektera hur tillrinningen till källorna sker. I detta fall kopplades sådana
frågeställningar till resultaten av SGU:s genomförda helikopterbaserade radarscanningar där
man söker efter såväl områden med större jorddjup som svaghetszoner i berget.
Dag två inleddes med ett besök vid fornborgen Sandby borg som är den enda av Ölands
fornborgar som är belägen vid havsstranden. Borgen har dessutom något av en makaber
historia genom att utgrävningar som sker i regi av Kalmar läns museum har visat att
människor slagits ihjäl i sin hemmiljö utan att därefter ha blivit begravda på sedvanligt sätt.
Detta bedöms genom studier av bland annat upphittade romerska guldmynt ha ägt rum
under folk-vandringstiden 400 - 500 e kr. Vid borgen besöktes även den intilliggande källan
som torde haft en avgörande betydelse för funktionen av skyddet i borgen.

Foto Lars Kylefors

Länsmuseets guide Viktoria Sandberg berättar om Sandby borg.
Därefter ägnades flera timmar åt en lång promenad på St. Alvaret för att besöka Rörkällan
och samtidigt ta del av den rika blomsterprakten, inte minst orkidéer, på alvaret.
Efter lunch vid fågelmeckat Ottenby ställdes färden mot Sjukällan inom Dröstorps
naturreservat. Här överraskades vi av liveuppträdande i form av poesi, musik, konst och dans
presenterat av lokala kulturpersonligheter som tagit källtemat till sig som grund för
utveckling av sin kulturgärning. Sjukällan blev senare under exkursionen också vald till årets
källa med följande förslag till motivering:
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Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet,
naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge - inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har
vidare kommit att attrahera det lokala kulturlivet med poesi, musik, konst, dans mm
vilket visar källans starka attraktionskraft och stärker att den har ett högt
besöksvärde.

Foto Lars Kylefors

Foto Lars Kylefors

Danselever som genomför ett uruppförande av källrånas dans vid Sjukällan.
Sista dagen ställdes färden till fastlandet där ett par källor i riktig ”Bullerby”-miljö besöktes.
Bland hagar och betesmarker med grupper av får och kor med kalvar fanns två viktiga källor
benämnda Tvillingkällorna i Björnasjö. Alla hagarna var inramade av handgjorda
gärdesgårdar vilka markägarna Kenneth och Lena ordnade enbart för sitt eget intresse utan
externa bidrag.
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Foton Lars Kylefors

Tvillingkällorna vid Björnasjö med hagar och gärdsgårdar samt ”publik”

Foto Lars Kylefors

Roland Bengtsson dokumenterar och provtar i varje källa.
Slutligen besöktes även skogskällan Blå källa utanför Gullabo samt Stufvenäs källa.
Samtliga tre dagar genomfördes i bästa tänkbara väder med sol och fantastisk blomsterprakt
och grönska samt vårfåglarna på plats.
Under exkursionen som hade sin bas vid Hotell Skansen i Färjestaden avhölls även
Källakademins årsmöte.
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Källakademins träff på Medevi Brunn
Anders Hult
Den 10 - 11 augusti samlades ledamöter från Källakademin på Medevi Brunn under Linda
Lidholms goda ledning. Genom Nils-Johan Höglunds försorg deltog även medlemmar från
Sätra Brunns Vänförening. Intresset var stort och anslutningen nådde snabbt bristningsgränsen.
Även om Medevi brunn inte var den absolut första kurorten i Sverige så kan man hävda att
det var verksamheten där (start 1678) som var utgångspunkten för den omfattande brunnsdrickningen i Sverige. Ett stort antal byggnader, apoteket, delar av lasarettet mm finns
bevarade sedan gångna tider. Det hela levandegjordes för oss genom den guidade turen.
Våra respektive livskrafter piggades upp med det välgörande vattnet från Högbrunnens källa.
Anders Hult berättade om den stora omfattningen av vårdsökande och bredden av de
sjukdomar som har behandlats på kurorter i Sverige (se mer nedan). Ann-Marie Nilsson
berättade om musikanternas och deras musik.
Linda utsågs till s.k. tofslärka med den hedersamma uppgiften att bära brunnens standar
under Grötlunken. Göran Härnulv och Anders Hult utsågs till tofsmesar med den
ansvarsfyllda uppgiften att hålla standarets nedre hörn i god ordning. Grötlunken är en
vandring till musik innan kvällens lugn skall lägga sig. Kvällen avslutades med
Brunnsorkesterns skymnings-konsert.
Nästa dag deltog en stor del av deltagarna i ett intressant besök på Verner von Heidenstams
närliggande Övralid.
Ett stort tack till Linda för det fina genomförandet.

Foto Anders Damberg

Foto Anders Damberg
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Hjälpte kuren?
Anders Hult

Ur Ny illustrerad Tidning 1865

Under drygt 200 år med början i senare delen av 1600-talet har många sökt och även fått
hjälp vid våra brunnsorter. Källvatten var basen för starten av en brunnsort. Vattnet skulle
helst vara järnhaltigt. En ”doft” av svavelväte, hög salthalt och innehåll av kolsyra hölls också
för viktiga egenskaper. Järnbrist har in i våra dagar varit vanligt och det järnhaltiga vattnet
kan i viss mån ha hjälpt. Svavelväte är en giftig gas men svavel i form av sulfat hjälper mot
hård mage. Salthalten och kolsyran i mineralvatten anser vi numera inte ge några reella
effekter. Till försäljning fanns också artificiellt framställda mineralvatten med
sammansättningar som liknade vatten från väl kända kurorter nere på kontinenten. Under
en period i början av nittonhundratalet hölls radioaktivt vatten för att hjälpa mot de flesta
problem – alltifrån håravfall till cancer.
Även om man utgick från vattnet så var det inte bara detta som hade betydelse under en kur
på några veckor. Diet, fysisk aktivitet och själens harmoni var också viktiga delar. Kuren
kompletterades med tiden genom olika former av behandlingar så som olika slags bad, starkt
glödlampsljus, elektrisk ström mm. För en del var det ett visst motstånd att följa de dagsprogram som kurorternas läkare ordinerade. Det var viktigt att dricka mycket av det kalla
källvattnet tidigt på morgonen (helst) på fastande mage. För de överviktiga var det svårt att
ändra dieten och överge vanan från hemma med ett gott bord. Alla - även de som hade en
nedsatt fysisk rörlighet - skulle så gott det gick delta i fysiska aktiviteter. Det var viktigt att
lämna eventuella ekonomiska, äktenskapliga och andra bekymmer därhän. Inte heller skulle
man diskutera sina egna eller andras sjukdomar.
Det finns en uppfattning att kurorterna i hög grad var inriktade på de välbeställda som mer
eller mindre sjuka tillbringade några angenäma sommarveckor i sällskap med likasinnade. Så
var inte fallet. Här fanns samhällets alla sociala skikt:
Ståndspersoner
Allmoge
Pauvres honteux
Gratister
Lasarettshjon
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De tre sista grupperna omfattade fattiga människor. Pauvres honteux (blygsamma, skamsna
fattiga) var av så kallad god familj men som hade haft olyckan att hamna på obestånd. Varje
brunnstermin fick några av dessa (efter ansökan) möjlighet att komma. Det var endast
brunnsintendenten och ett fåtal andra som kände till vilka dessa var. De som ofta kallades
gratister hade - under förutsättning att de var skötsamma och gudfruktiga - intyg utfärdade
av sin respektive församlingspräst eller kommunstyrelsen vilket gav möjlighet att få gästa
utan eller nästan utan avgifter. På kurorterna fanns också fattigkassor som stöddes genom
donationer och inkomster från uthyrningar exempelvis av krocket, biljard, kägelspel. Även
lasaretthjonen var gratister men så sjuka att de måste vistas på de lasarett som fanns på de
större kurorterna. På Medevi fanns på 1800-talet ett stort lasarett med 176 sängar
bestämda att hysa dubbelt så många personer. Vid högbelastning kunde tre personer tvingas
dela samma säng. Brunnsläkaren Gustaf von Düben meddelade 1861 att under de 166 år
som lasarettet i Medevi då hade funnits, hade storleksordningen 50 000 sjuka vårdats på
lasarettet.
Under tidernas lopp hade även totalt utblottade, svältande människor sökt sig till
kurorterna. Att förskjuta dessa uslingar ”är mot mänskligheten” skrev Anders Hedin som var
brunnsläkare vid Medevi 1798 – 1808. Miljön gjorde att det var tämligen populärt även för
friska utan vårdbehov att vistas någon eller några veckor på en kurort för en mer allmän
avkoppling och rekreation utan att noggrant följa någon kur. Det fanns familjer som återkom
varje sommar byggde sig också villor inom området.

Josabeth Sjöberg (1812 – 1882) var musiklärarinna och illustratör. Främst efter sin död har hon
uppmärksammats för sina målningar. Den ovanstående med sitt märkliga perspektiv från Sabbatsbergs kurort i
Stockholm är ett exempel på hennes konst. Det är hon själv som står framme vid brunnsmästaren för att få
morgonens bägare med källvatten. Hon var gäst på Sabbatsberg som en av pauvres honteux.
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Många besökte kurorterna för att återfå hälsan. Enligt Medicinalstyrelsens underdåniga
statistik 1891 hade ungefär 1 invånare per 200 detta år vistats på en kurort av hälsoskäl.
Med kurort avses även badorter. De senare hade vanligen brunnsdrickning som bas men
hade också salta havsbad som stärkande komplement. Uppgifterna bygger på
brunnsläkarnas rapporter från alla utom fyra län (Uppsala, Värmland, Dalarna och
Gävleborg).
Brunnsläkarnas rapporter kan delvis vara något ofullständiga på grund av att en del av de
mindre kurorterna ibland saknade läkare delar av tiden. Läkarnas ambitioner att lämna
rapporter angående hälsotillståndet i landet (inte bara gällande kurorterna) varierade också.
Kurorterna har haft en stor betydelse för hälsovården. Under exempelvis en 10-års period
bör en väsentlig del av befolkningen sökt vård på en brunnsort. Detta även om en del
återvände någon eller några gånger.
Hjälpte kurvistelserna? Nedan anges några av många exempel på omfattningen av de som
enligt journalerna hade blivit botade och förbättrade. En brunnsvistelse synes ha haft en god
effekt för många. Kanske ska man dock ta siffrorna med en nypa salt. Läkarna ville nog gärna
visa goda resultat i konkurrensen med andra kurorter. Läkarna hade vid den här tiden stor
pondus och beroende på hur frågor rörande förbättringar och tillfrisknande ställdes vid
kurterminens slut kunde nog positiva slutsatser dras. Gratister kanske gärna ville visa sin
tacksamhet mot läkaren och kurorten i form av positiva ordalag.
Nedan visas några exempel från ett par brunnsorter på hur omfattningen av botade och
förbättrade kunde te sig vid olika tillfällen:
Botade eller förbättrade i Medevi 1854 och 1855
Behandlade
1854
1855

585
171

Botade el. förbättrade
449 (77 %)
94 (55 %)

Utan förbättring Döda
135 (23 %)
77 (45 %)

0
1

Botade och förbättrade i Upsala Vattenkuranstalt 1867
Behandlade
1867

216

Botade

Förbättrade

127 (58%)

76 (35 %)

Utan förbättring
13 (6 %)

Som framgår ovan kan det vara en betydande variation mellan olika år och för olika kurorter.
Tyvärr saknar jag en sammanställning för riket i sin helhet om botade och förbättrade. Av
intresse skulle också vara att få kunskap om vilka sjukdomar som visat sig vara mer
lättbotade.
Enligt Medicinalstyrelsens underdåniga statistik 1891 nedan var det ett brett spektrum av
sjukdomar som behandlades. Även om fyra län saknas kan omfattningen nog anses som
representativ för landet. Idag har vi delvis andra namn och bättre kunskaper. !891 skiljde
man exempelvis inte mellan gonorré och syfilis, de var sjukdomar som dessutom inte
behandlades på en del kurorter. Skrofler hör idag hemma i gruppen tuberkelsjukdomar.
Omfattningen av de senare kan synas vara oväntat liten, det var ju en utbredd sjukdom.
Tuberkulos behandlades främst på sanatorier i stället för brunnsorter vid den här tiden.
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Vid hälsobrunnar och badanstalter i riket behandlade sjukdomar år 1891
Frossa
Syfilis
Tuberkelsjukdom
Skrofler och engelska sjuka
Gikt
Blodbrist och bleksot
Öfriga konstutionella sjukdomar
Kroniska förgiftningssjukdomar
Sjukdomar i hjärna och ryggmärg
Sjukdomar i perifera nervsystemet
Öfriga nervsjukdomar
Sockersjuka
Sjukdomar i hjärta och nervsystem
Sjukdomar i andedräktorganens slemhinnor
Sjukdomar i lungväfnaden
Öfriga sjukdomar i andedräktsorganen
Sjukdomar i mag- och tarmslemhinnor
Öfriga sjukdomar i matsmältningsorganen
Njursjukdomar
Öfriga sjukdomar i urinorganen
Sjukdomar i manliga könsorganen
Sjukdomar i kvinnliga könsorganen
Sjukdomar i ledgångar och bensystem
Sjukdomar i muskelsystemet
Kronisk reumatism
Hudsjukdomar
Allmän svaghet, ömtålighet
Andra sjukdomar
TOTALT antal behandlade

20
315
135
586
133
3967
98
66
467
689
1783
64
873
555
524
126
3724
365
401
116
91
506
782
894
3642
281
903
509
22 615

Mot slutet av 1800-talet förbättrades och byggdes den allmänna sjukvården ut i allt mer, här
bidrog även vetenskapens betydande utveckling. Detta medförde att kurorternas betydelse
för sjukvården kom att minska. Från ett par tre decennier in på 1900-talet lades allt fler
kurorter ned eller fick delvis andra funktioner till exempel med mer allmän hälsoinriktning.
Flera av våra gamla kurorter är idag inriktade även på konferensverksamhet.
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Frågor om källor
Olle Wahlberg

Det kommer frågor om källor till Källakademin (tex till info@kallakademin.se och till
ow@kth.se). En del är enkla och en del svårare att besvara. Vi försöker att ge besked
omedelbart. Här är ett litet urval. Frågorna och svaren har delvis kortats. Ibland finns mer
information, så om du är intresserad, så fråga eller kommentera gärna.
1. En fråga från Daniel Zetterström Vallentuna.
Det finns en källa vid Vallentuna kyrka. Den är omgiven av sly, som på sommaren
skymmer källan och på hösten släpper sina blad i vattnet. Man bör enligt mitt tycke
tukta buskar och sly. Är källan döpt? En kallkällaskylt bör sättas upp. Svar: Vi
besöker källan vid lokala exkursioner. Den är fin och borde underhållas bättre, men
den verkar vara okänd av både kyrkan och kommunen Jag arbetar på att finna någon
bra kontakt för att förbättra källan, dvs städa och sätta upp en skylt (jag får inte göra
det utan markägarens tillåtelse). Jag kallar den Kyrkans källa.
2. En fråga från Mattias Olsson i Strängnäs.
Jag har sökt upp en källa, Sätertorpskällan i Strängnäs kommun och hittade en ”lerpöl”
mitt i skogen. Jag skulle vilja återställa denna och göra den användbar. Vill gärna bli
kontaktad av någon som kan ge synpunkter och vara bollplank i mitt fortsatta arbete.
Svar: Jag har sett liknande källor i Upplands Väsby och vi såg också när vi var på
exkursion i Lagga. Det är sannolikt vildsvinen, som valt källan till badplats. Om du
äger källan kan du göra några enkla åtgärder direkt, annars får du kontakta markägaren
först. Du lokaliserar varifrån källflödet kommer och rensar försiktigt bort skräp och
annat löst material, som inte hör dit. Sedan kan du frigöra källbäcken från främmande
material, dvs extra lera, grenar mm. Då återuppstår förhoppningsvis en vacker källa
med ett källflöde. Själva källflödet håller källan frisk. Du kan kolla om
vattentemperaturen är 8 grader. Då är allt ok, annars kanske det är något stopp i flödet.
Du bör börja med att hägna in området runt källan, så att vildsvinen inte kan ställa till
det igen.
3. En fråga från Elsa Eriksson i Nordmaling
Detta gäller en hälsokälla i Nordmaling med traditioner från Linnés tid. Källan heter
Peter Artedis källa och är idag igenvuxen, men har fortfarande ett gott vatten. Den
ligger några km från Olofsborgs bruk. Linné besökte källan under sin lappländska resa
år 1732. Jag behöver hjälp med att bevara källan och frågar Källakademin om att få
stöd. Svar: Tack, du gör ett fantastiskt arbete. Du har själv tagit många kontakter och
noggrant beskrivit bakgrunden. För den som är intresserad finns alltså ett intressant
material. Du föreslår i ett medborgarförslag att källan återställs i ett ursprungligt skick
och att den märks ut ordentligt samt att den registreras och att kunskap om källan
sprids till allmänheten. Detta är alldeles utmärkt. Källakademins tidigare preses
Torgny von Wachenfeldt har skrivit ett brev till kommunen för att stödja ditt arbete.
Den som vill ta del av detta arbete kan vända sig till Olle Wahlberg (kontaktuppgifter
ovan).

38

Foto Mattias Olsson

Sätertorpskällan efter rensning och iordningställande
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Julklappstips från Källakademin
Produkterna kan köpas av sekreterare Olle Wahlberg (070 7908295, eller ow@kth.se) i
samband med aktiviteter, eller beställas av honom mot emballage och portokostnad.
Flera av böckerna nedan kan med fördel (lägre emballage och fraktkostnad) köpas från
bokhandeln, t.ex. Adlibris eller Bokus.
Källakademin: Källor i Sverige (2012)
286 kr
Anders Hult: Kolsyrat, när mineralvatten stärkte hälsan (2014)
170 kr
Anders Hult: Källor och brunnar inom äldre måleri – och berättelserna
de förmedlar (2016)
200 kr
Ann-Marie Nilsson: Musik till vatten och punsch. Kring svenska
blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten (2017)
310 kr
Bosse Olofsson, Nina Nu: Källflöde av Grågylling, en bok med cd. Sånger
från mark och vatten (2012)
170 kr
Kurt Skoog: Markens öga, en film om kallkällor, dvd (2013)
170 kr
Föremål med akademins logga:
Tygmärke
Klistermärke
Vikmugg
Bandana
Sittunderlag
Tygkasse
Flaska i plast med Källakademins emblem
Vykort

10 kr
5 kr
30 kr
25 kr
50 kr
50 kr
25 kr
2 kr
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