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Källor som Linné besökte på Västgötaresan 1746 och vad man kan se 

eller spåra av dessa idag 2018. 
 

Anders Eriksson 
 

16 brunnar (källor) och källflöden undersöktes av Linné 1746. 

Husaby 1, Skara 1, Skultorp 1, Mösseberg (Falan) 1, Borås 1, Alingsås 2, Göteborg 2, 

Uddevalla (Baggetofta) 3, Karlstad 1, Brattfors 1, Filipstad 1, Loka 1, 

 

Källorna beskrivs i ovanstående ordning av Linné och så även i denna beskrivning. Några av 

källorna finns beskrivna i boken ”Källor i Sverige” nedan kallad Källboken. 

 

Linné var egentligen endast intresserad av mineralhaltiga källor och ej vanliga kallkällor. 

Källan på Falan vid Mösseberg, Norrby vatten i Borås och Loka källa klassade han inte som 

mineralkällor utan som vanliga kallkällor. Ej heller brunnen i Karlstad klassades som 

mineralkälla. Källan Skara Lisa ansåg Linné var av föga värde. 

 

I nedanstående text för respektive källa anges först och med kursiv stil vad Linné skrev. 

Därefter redogörs för brunnens eller källans historia enligt tillgängliga dokument och även 

uppgifter på nätet fram till idag. För varje källa finns ofta ett flertal dokument. Någon egentlig 

litteratursökning har ej gjorts. Påträffade dokument står i kronologisk ordning.  

Linné provade källvattnen med olika reagenser för att kunna bedöma ”surbrunnskvalitén” 

vilket framgår nedan för några av de beskrivna källorna. 

 

Linné besökte Sankt Sigfrids källa ofta kallad Husaby källa den 22 juni 1746 och 

noterade följande: 

Något moderniserad stavning av Linnés text från Wahlström & Widstrands upplaga 1978. 

Denna upplaga är redigerad av Sigurd Fries. I en efterskrift skriver han ”När Linné den 12 

juni (enligt vår almanacka den 23 juni) 1746 lämnade Uppsala.”    Det skiljer således11 dagar. 

 

Sigfrids källa, uti vilken konung Olov Skottkonung skolat 1497, blivit döpt av Sankt Sigfrid, 

som ifrån England först införde den påviska läran, visades vid vägen i nordost från kyrkan, 

strax förr än man framkom; hon låg vid roten af nedersta klevan, och var nu vid henne en 

rönn uppvuxen, så att hon nästan täckte källan, och lätteligen utviste henne, men aldrig har 

denna stått hundrade år, mindre 350 år. I själva klippan växte Acrositicum, Trichomanes och 

Abrotanum campestre. Jämte landsvägen ovanför källan stod en upprest sten, som var av grå 

kalksten fast med röd färg överstruken; bokstäverne, som i honom vore uthuggne, syntes hel 

vita. till dess de af regnet blevo våta, då de fingo en artig hög grön färg. Inskription på denna 

sten var följande:  

På thetta rum fick Sverige boot 

I hedendom mot själa-soot 

At mörksens makt månd hisna 

När Erichs Son Kong Olaf from 

Här antog dop och Christendom 

Och lät sig gärna Christna 

Af Sancti Sigfrids täcka hand, 

Som hit blev send från Engeland 

At Christendomen planta: 
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Af plantan ung blev ymnig säd, 

Ty Svea folck thet fölgde med, 

Fast mörcksens mackt det danta. 

Ett Tempel står på denna Rehn, 

Som war den första wärckstad klen, 

Ther Gud månd hwilo finna. 

Sen han ingådt i Giötha land 

Thet watna med sin milda hand, 

At wi til nåden hinna 

Betänk thet wäl, o Wandringsman! 

Gif Gudi tack med hwad Tu kan 

För stora nåder sina, 

Som han med thetta wärck har giordt 

Och ännu giör alt tid, och fort 

Och daglig låter skina. 

 På andra sidan:  

Thenna åminnelse-sten har Guds barmhertighet till pris, på det sjuhundrade tjugu första året, 

sedan Olof Skottkonung en hedning med hela sitt hof, antog dop och christendom, uti kjällan, 

som flyter nedanför denna klippa, uprätta låtit anno Christi 1721. Joh. Aling. 

Sigurd Fries anmärker ”1497”, helt felaktigt årtal, man räknar med ca år 1000 för dopet. 

 
Husaby källa eller S:t Sigfrids källa. Denna källa torde vara Sveriges mest kända. Kunskapen 

om källan har genom sveakungens Olof Skötkonung dop och kungens på denna plats formella 

övergång från hedendom till kristendom kring år 1000 fått stor spridning i hela landet 

eftersom detta beskrivits i de flesta svenska historieböcker och böcker i kristendomskunskap. 

Genom att många generationer sedan 1700-talet undervisats om den i skolan har förbiresande 

önskat se källan. Den har också beskrivits av författare och naturvetare som t.ex. Linné, Pehr 

Kalm m. fl. Kungliga personer har sedan Sverige kristnades besök den och i varje fall på 

senare tid skrivit sina namnteckningar på klippan men Oscar II har skrivit på en stentavla som 

är monterad på berget ovanför källan. Dessa namnteckningar har senare ingraverats i berget 

och på tavlan.  

 

Den som kommer till Husaby kyrka kan förundras över att dopet skulle skett vid en källa med 

så obetydligt flöde när andra näraliggande källor visar större flöde. Orsaken kan ha varit att 

den var en gammal offerkälla. Platsens vackra läge kan också ha spelat in att man valde denna 

till dopkälla. Källan är alltid tillgänglig för besök medan Husaby kyrka endast är öppen 

dagligen från april t.o.m. september från 8:00 till 20:00. Vattenkvalitén verkar ej ha 

undersökts men bör vara bra. Den skopa som förr hängde på berget och inbjöd till drickning 

har dock tagits bort, 

 
S:t Sigfrids källa har enligt uppgift igenfyllts på 1500-talet och därför kan sägas ha legat i 

”träda” över 100 år innan den återupptogs. En viss ”omvandling” av källplatsen skedde1999 

troligen inför 1000-års jubiléet. Den vattenutläckning på mer naturlig mark som förr skedde 

från källinfattningen har man tyvärr genom plattsättning som kan ha skett före 1999  

eliminerat, vilket är trist. Se bifogade foton nedan. Man kan gott få förnimma att vid en källa 

kan det vara litet blött. Det förhöjer bara minnet av platsen. En lämplig åtgärd vore att låta en 

smal synlig ränna med källvatten gå i en grund fåra genom plattsättningen. För att inte 

besökarna skall kliva fel och vricka fötterna i rännan får man kanske ordna så att endast bitar 

av rännan genom plattsättningen syns t.ex. 0,5 m ut från källinfattningen och 0,3 m vid 

plattsättningens slut. Man skulle alternativt kunna ha en lucka med infällt handtag som man 
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får öppna för att få se källvattenflödet i rännan. Eftersom källvattenflödet är litet finns risk för 

återinfiltration om man i samband med plattsättningen lagt ut ett grus- eller sandlager. En 

källinfattning med 4 hällor fanns när Kalm gjorde sin Västgötaresa 1742. 1883 flyttades 

dåvarande källinfattning något in mot klevkanten i samband med rensning av källan. Bäst 

beskrivs källan i boken Husaby kyrka, källa och ruin 1894 av komministern N. G. Strömbom i 

Husaby. Beskrivningen återges nedan. (se även Årén, M 1903 nedan).  

 

Vid besök 2006 fanns en informationstavla vid källplatsen utformad av Västergötlands 

Museum och Länsstyrelsen Västra Götaland ang. Husaby sn. Fornl. 23 med upplysning att vid 

rensning av källan 1952 man funnit omkring 2600 silvermynt från olika tider. Vidare står det 

att källan nedanför klevkanten har sedan lång tid kallats S:t Sigfrids källa och det är här dopet 

skall ha skett medan en annan tradition velat peka ut S:t Brigidas källa i närheten av 

biskopsborgen som dopkälla. En del menar dock att kungen kan ha antagit den kristna läran 

redan vid ett tidigare besök i England. Av ett på informationstavlan avbildat vykort från 1905 

framgår att träd tidigare funnits på planen vid källan. Ett nedan avbildat kort visar 

ovannämnda träd och skymten av ytterligare ett träd som finns med på ett tredje här ej 

avbildat kort. Dessa träd fanns ej kvar 2006 som framgår av foto nedan. Vidare iakttogs att 

man vid något tillfälle har satt in en rostfri silplåt vid bräddavloppet för källvattnet. Detta 

förstör intrycket av gammal källinfattning när man ser ner i källan. Bräddavloppet går troligen 

till en källvattenledning under plattsättningen för att avleda vattnet. 

 

Tidigare har som lock på källinfattningen funnits hällar med ett hål för vattenupphämtning 

eller en helt öppen källa som på det äldre vykortet nedan. 2006 täckte ett uppfällbart trälock 

med ett utskuret kors källan vilket framgår av fotot nedan.  

 

Tidigare har funnits en rönn ovanför källan som bl.a. Carl XI plockade några blad av som 

minne av sitt besök vid källan d. 29 Aug. 1691. Detta finns det en anteckning om av 

dåvarande kyrkoherden Petrus Tugurin i Husaby kyrkobok. P 536. Denna rönn sköt sedan 

skott under lång tid. Om det finns några skott idag från denna rönn är ej undersökt. 

 

Vad säger då urkunderna. Även om jag ej gjort någon litteratursökning på namnet Husaby 

källa så dyker uppgifter om källan upp litet här och var varför det kan vara av intresse att se 

vad som skrivits i denna fråga. Vi har uppgifter i:  

1. Västgötalagens konungalängd, 

2. Kyrkoböcker i Växiö och Skara 

3. Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken” 

4. Bild i Erik Dahlbergs ”Svecia Antiqua et Hodierna” 

5. Flertal andra skrifter 

Västgötalagens kungalängd nedskrevs i början på 1200-talet. Den skall nämna att Olof 

Skötkonung döptes av den engelska missionären Sigfrid i källan vid Husaby, uppkallad efter 

det irländska helgonet Brigida. Denna uppgift skall även finnas i Sigfridslegenden, som 

nedtecknades i Växjö stift i början av 1200-talet. I översättning av fornsvenskan i äldre 

västgötalagens additament skall meningen lyda. ”Olof Skötkonung var förste kungen som 

kristen var i Sverige, han var döpt i källan som vid Husaby ligger och heter Birgitta, av 

Sigfrid biskop, och sköt genast hela byn till stötta och stols. (Namnet Skötkonung förklaras av 

att han sköt=skänkte byn till kyrkan, stötta och stol syftar på biskopens stav och stol)” 

 

Inkunabelblad från 1485 med träsnitt av Birgitta från Skottland 

Ett blad ur ”Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia, Dat duvtsche Passionael” av 

Jacobus de Voragine (ca,1229-1298). Bladets storlek cirka 25 x 18 cm. Enligt anteckning är 
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tryckåret 1485 och tryckorten Augsburg. Bladet handlar om det irländsk-skotska helgonet 

Birgitta (alltså inte den svenska heliga Birgitta). Sancta Bridgit, född 452, död 525, är Irlands 

skyddshelgon som gett sitt namn åt Santa Birgittas kapell i Göteborg, och åt en av Husabys 

två källor, Sankta Brigida källa. Enligt legenden var Brigidas far av kunglig börd medan 

hennes mor var slavinna. Därför är hon de utomäktenskapliga barnens skyddshelgon. Brigida 

blev nunna vid 14 års ålder och senare abbedissa för klostret Kildare. Det berättas att hon var 

dag mjölkade en ko och alltid fick lika mycket mjölk som annars lämnades av tre kor. Sankta 

Brigida brukar som abbedissa vara avbildad med en eldslåga, då det enligt legenden lyste en 

låga över hennes huvud. Hon avbildas också ofta med en ko bredvid sig. Ovanstående text 

något förkortad hämtad från en bokauktionskatalog. 

 

  

Digelius, Sveno J. Husaby Akademisk avhandling 1740. Nytryck i svensk översättning 1989 

101 sidor inklusive 14 sidor med kommentarer plus utvikbar 1700-talskarta i färg över Kinne 

härad. Föreningen Västgötalitteratur. 

I kommentarerna finns även följande referenser till andra som diskuterat källans läge. 

Lindskog, s. 110; Nat Beckman i Namn och bygd 1914, s. 36 ff. Ljungström, Kinnefjerdings 

etc. s. 86 f; H. Johansson i Julhälsningar till församlingarna i Skara stift 1964, s. 20 ff.; 

densamme i ”Skara stift I” s. 404 f. 

 

Kalm Pehr. Västgöta och Bohusländska Resa 1742 Wahlström & Widstrand 1960. 

Sankt Sigfrids källa vid Husaby kyrka beskrivs på sid 231. ”Sankt Sigfrids källa låg vid pass 

ett stenkast öster om vid Husaby kyrka strax på södra sidan om vägen ned i backen nedanför 

sandstenskleven vid foten av Kinnekulle. I källan var nu ganska litet vatten, så att det knappt 

rann någonting därifrån utan stod merendels stilla. Nedanför källan låg ängstäppor, men 

ovanför densamma åkrar, den var nu nyligen rensad och 4 hällor lagde där omkring samt 

bäcken någorlunda uppgräven; vattnet smakade gott och friskt. Näst över källan, dock något 

litet åt öster, växte utur själva sandstenskleven en liten mångfalt grenig rönn, vars höjd var in 

mot par famnar. Strax på backen ovan källan var upprest en sten med uthuggen skrift å ömse 

sidor, under den var en murad fyrkantig fot av grå stenar till 6 á 8 kvarters höjd. Den ena 

sidan av stenen vändes mot öster och den andra mot väster”. 

 

I Hällekis Kuriren 28 aug 2006 finns följande uppgifter. Man citerar en av stiftets präster P E 

Lindskog som i sin sockenbeskrivning, vilken förvaras i Skarabibliotekets handskrift-

avdelning, säger följande (år beskrivningen gjorts anges ej): 

”St, Sigfrids källa; hon upprinner från foten af en klippa, i hvilken en rönn uppvuxit, och är 

sedan 1763 försedd med ett så kalladt brunnskar af sten. (jfr. Kalm ovan som vid sin resa 

1742 noterar ”4 hällor lagde däromkring” varför årtalet 1763 verkar fel). Vid landsvägen, som 

går där nära förbi, är en sten upprest 1721 af då varande Komministern, sedan kyrkoherden 

härstädes, Joh. Aling, som både med verser och en orimmad inskription ger tillkänna, att Olof 

Skötkonung i denna källa antagit dop och kristendom år 1001. Denna källa troddes i Påfviska 

tiden hafva en förundransvärd kraft att bota sjukdommar, och besöktes af sådan anledning 

mycket af vidskeppeligt folk, hvarföre den dock efter reformationen, på ÄrkeBiskop Lars 

Pehrssons tillstyrkan, blef igenfylld, men i följande tider åter uppgrafven och, blott för dess 

namnkunnighet, af många besökt”. (I Digelius avhandling var det ärkebiskop Laurentius Petri 

och inte ärkebiskop Lars Pehrsson som tillstyrkte igenfyllnad av källan). 

 

Brunius, C. G. Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, 

Wermland och Westergötland år 1838. Tryckt beskrivning på 363 sid. Lund 1839. På sid 211 

står ”Husaby har en skön belägenhet på nedersta afsatsen af Kinnekulle. Härifrån öppnar sig 
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en vidsträckt utsigt öfver en bördig slättmark. Vid anblicken af den åldriga tempelbyggnaden, 

som varit Sveriges första domkyrka, och den höga slottsruinen, som är en lämning af Skara 

Biskopars fordna residens, flyttas tanken tillbaka på våra förfäders första steg till högre 

bildning. Här ligga tvenne märkvärdiga källor, den ena heter S. Sigfrids, omkring 300 steg 

öster om kyrkan; den andra, som kallas S. Britas, ungefär lika långt väster om samma 

helgedom. 

Vi nedgingo till S. Sigfrids källa, varest Olof Skötkonung, hans gemål och omgifning blivit 

kort före år 1000 christnade. Denna källa uppspringer vid foten af en sandstenskulle och har 

svag ådra, men ett välsmakande vatten. Mången sjukling sökte här återvinna en förlorad helsa. 

Tron på vattnets undergörande kraft väckte hos de lutherska presterskapet förargelse. Källan 

blev därför på inrådan af Laurentius Petri igenfylld, men hon blev likvisst en tid derefter 

upptagen. En liten rönn utskjuter ur sandstenskullen och beskuggar med sina många grenar 

detta heliga vatten. Af denna rönn har Sverges framlidne konungar, enligt Kyrkoherden Johan 

Alings berättelse af 1740, brutit qvistar till minne af sin härvaro, och naturforskaren Per Kalm 

beskrifver samma träd 1742 ungefär sådant som det ännu befinnes. Orsaken till denna 

oföränderlighet måste vara, att, när något af de smala skotten vissnar och utgår, en telning 

uppskjuter från den friska roten. 

Bemälte Kyrkoherde uppreste 1741 (år 1721 enligt Lindskog i Hällekis Kuriren ovan vilket 

också är inscriptionen på stenen) på backen ofvanom källan en minneshäll, som har snarlikhet 

af en milstolpe. Vi finna här i Svensk vers och prosa fromma betraktelser öfver ställets 

märkvärdighet och Olof Skötkonungs förmenta döpelseår 1020. Nuvarande Klockaren Johan 

Widgren har sjelf och, såsom han sade, utan ersättning tillhuggit en sten, hvarmed han betäckt 

källan. Denna sten är fyrkantig med en rund öppning i midten, hvaromkring läses: Utan en 

varder född af vatten och Andan, kan han icke ingå i Guds rike. Johannis 3:5. 

S. Britas källa utspringer äfven ur ett mäktigt sandstenslager, men har ett klarare vatten och en 

vida starkare ådra. Sandsten visar sig flerstädes ligga i öppen dager och består af vågrätta 

lager, som är 6 tum tjocka, hvarföre qvaderstenen i härvarande byggnader har en ovanlig 

längd i jemförelse med dess tjocklek” (sid 211 och 212). 

 

S. Britas källa eller Brigidas källa nedanför biskopsborgen är en ”vanlig kallkälla” i Linnés 

terminologi och är den källa där boende i Husaby förr hämtade vatten innan man fick 

kommunalt vatten. Ett visst firande av S:ta Brigidas födelsedag 1 februari och källan sker 

nuförtiden genom vandring dit med små halmkors i februari. Se ”Brigida halmkors” på nätet. 

Missa inte att besöka denna källa om ni som källintresserad kommer till Husaby. Det finns 

ingen ordnad stig dit vad jag minns utan man får leta sig dit efter sandstenskleven.  

 

I Svenska Familjeboken af Joh. Gabr. Carlén 1850 har Carl Georg Brunius skrivit en 11 sidor 

(sid 494-504) lång artikel om S.t Sigfrid och Husaby där även Husaby källa behandlas. 

 

I ”Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar” af Oskar Montelius 1877 sägs om Husaby 

källa. ”Olaf Tryggvesson hade arbetat mycket för kristendomens utbredande. Äfven i Sverige 

beredde han den nya läran insteg, då han gaf sin syster Ingeborg till äkta åt Ragnvald jarl i 

Västergötland på vilkor att denne skulle låta döpa sig och mottaga kristna lärare. Olof 

Skötkonungs gemål hvars namn och börd vi icke känna, var kristen, och slutligen mottog 

sveakonungen själv dopet af biskop Sigfrid. Detta lär hafva skett vid Husaby källa i 

Vestergötland år 1008.” En teckning av källan av Robert Haglund vilken återges nedan, finns 

som figur 326 inlagd i Oskar Montelius text. 

 

Strömbom, N. G. I boken ”Husaby kyrka, källa och ruin” 1894 står följande ”Strax invid 

minnesstenen föra några trappsteg ned till källan. Omgifven af en liten sandplan med bänkar 
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och stenbord, uppsatt 1883, ligger den alldeles invid och nästan under foten af 

sandstenslagret. Stenkaret deromkring ditsattes på 1850-talet af d. v. klockaren Joh. Vidgren 

men flyttades 1883, sedan källan grundligen rensats från den myckna dy, som under 

åthundraden der samlat sig, några fot inåt till sin nuvarande plats, der djupet till stenbotten 

befanns vara störst. Detta öfverstiger emellertid icke ett par fot. Vattenmängden är ej stor, 

men vattnet är klart och godt, ett vid bergväggen med kedja fästadt kärl erbjuder medel att 

upphemta det. Vid berget finnes äfven fastgjord en i jernram infattad stentafla, hvars 

inskription angifver det historiska minne, som är fästadt vid platsen. En månghundraårig rönn, 

hvilken med sina rötter bundit sig fast i klippans remnor, bidrager jemte ett par almar att gifva 

skugga åt hviloplatsen invid källan.  Många af rönnens skott utdö årligen, men andra komma 

alltid i stället, hvilket förklarar, att redan konung Carl XI plockade några blad af densamma 

och medtog dem såsom minne af sitt besök härstädes d. 29 Aug. 1691. Derom finnes en 

anteckning af dåvarande kyrkoherden Petrus Tugurin i Husaby kyrkobok. P 536.” 

 

Årén, M. Husaby kyrka efter restaureringen jämte något om dess källa och ruin. Skara 1905 

93 s. En utförlig beskrivning av källplatsen öster om kyrkan (S:t Sigfridskällan) görs. Bl. a. 

nämns att stenkaret kring källan skall vara ditsatt på 1850-talet av dåvarande klockaren i 

Husaby Joh. Vidgren, och skall detsamma sedan 1883 blivit flyttat till nuvarande (skrivet 

1903) plats från en något mer åt öster belägen. I nordöstra delen av sandplanen, måhända å 

det rum, där källan före 1883 var att söka, finns en stenhäll, som helt visst innan stenkaret 

tillkom, låg över källan såsom ett lock. Å denna häll, som nu till större delen är gömd under 

sanden, läses i en cirkel följande språk: ”Utan att en varder född af vatten och ande kan h(a?)n 

(ej fullt uthugget) icke ingå i Guds rike”. Stenen har i mitten en rund öppning, varigenom 

vattnet blivit upphämtat, men är nu sprucken itu rätt över denna öppning enligt Årén. 

 

Svahn, Adolf. ”Husaby kyrka, källa och ruin” 1927 och ”Husaby” 1956. Svahn beskriver 

källan lika i de bägge skrifterna ”Nedgången markeras av ett stort stenblock och är därför lätt 

att finna. Planen där källan ligger, omgives i söder och öster av en kallmur, och i norr bildar 

berget självt naturlig gräns. Den egentliga källan liknar en brunn, bestående av fyra 

kalkstenshällar, som blivit ditsatta på 1850-talet av dåvarande klockaren Johan Vidgren. Den 

flyttades 1883 något närmare bergväggen till sin nuvarande plats, där djupet till stenbotten är 

störst. En flera hundra år gammal rönn jämte några vackra almar ge platsen skugga och 

förläna åt den karaktären av en naturens helgedom,” 

 

I boken ”Vårby källa” av Karl Nilsson tryckt 1951 finns en fin bild av källan tagen av Iwar 

Anderson samma år. På denna bild finns ett betongliknande närmast kvadratiskt lock med ett 

kvadratiskt hål över källan. Genom hålet kunde vatten upphämtas med en på bergssidan 

upphängd skopa med ett långt handtag. Nilsson skriver ”Nils Ahnlund tycks tro, att det rör sig 

om en och samma källa, som först hetat S:ta Birgittas, sedan S:t Sigfrids. Det är möjligt. Men 

det finns två källor i Husaby, den ena väster om kyrkan, som ibland betecknas som S:ta 

Birgittas, samt S:t Sigfrids öster om kyrkan.” 

 

I ”1978-1979-Ett och annat från staden Skara” finns en 17 sidor (sid 14-31 med figursida) 

lång artikel av Karl Erik Lundberg med rubriken ”Helgon och helgonkult Essä om S.t Sigfrid 

och Västergötland”.  

En D-uppsats om Husaby skall ligga som PDF-fil på nätet men har ej hittats vid denna 

redogörelse. Den skulle dock finnas under dessa sökord 

www.arkeologi.uu.se/ark/education/CD/quist/quist1.pdf 

 

 

http://www.arkeologi.uu.se/ark/education/CD/quist/quist1.pdf
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Denna bild av S:t Sigfrids källa är en förlaga till källbilden i planschverket Suecia Antiqua et 

Hodierna (Det forntida och nutida Sverige). Tryckningen fullbordades 1715 eller1716. 

Arbetet med verket startade på 1660-talet så det är troligt att bilden av S.t Sigfrids källa är 

från slutet av 1600-talet 

 

 

 
                         S:t Sigfrids källa vid Husaby, litografi ca 1840 
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Bild av S:t Sigfrids källa ur Sveriges historia osv. av Montélius 1877 ritad av Robert Haglund 

 

 

 
 
Bild av S:t Sigfrids källa från trol. 1800-talet från okänd bok. Källinfattningen syns i bildens 

högra del nedanför ett träd och några schematiskt inlagda sandstenslager symboliserande 

sandstenskleven. Källplatsen är inhägnad av en gärdesgård. Två personer snett ovanför källan 

verkar vara på väg ner till denna. Möjligen litografi av G H Mellin 1840. 
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S.t Sigfrids källa innan källinfattningen 1883 flyttades närmare berget (se foto nedan).          

Foto av Werner Hilder 1876 enligt Västergötlands museum. Möjligen är trädet som  

      syns på berget den långlivade rönn som Carl XI den 29 aug. 1691 plockade några löv från. 

      Se även bild av trädet på Robert Haglunds teckning ovan. 

 

 

 
          S:t Sigfrids källa med vatten kring källinfattningen. 
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                                                 Foto Monica Löwén 

                  S:t Sigfrids källa. Källplatsens utseende 2006.                  

 
 

Linné besökte källan Skara-Lisa den 25 juni och noterade. 

SURBRUNNEN som låg invid Skara var af föga värde. 

 

Följande uppgifter finns om Skaras helsobrunn i Götheborgska Magasinet 1761. 

Redogörelsen är daterad Skara 26 mars 1761 och författad av H. Möller. ”så blef denne 

helsobrun upfunnen för 20 år tilbaka, ungefärligen 300 steg ifrån den westre tulporten, som 

wetter åt Lidköping, och det midt i landsvägs-diket. Det första ödet, wår Skara Lisa fick 

erfara, war det almänna: Omne principium grave, så at, oansedt upfinnaren några år bort åt lät 

nog höffa och laga om sin rinnande saftighet, ehuru han lät spränga gråstenar, som här finns i 

öfwerflöd, att sätta kring om källan, och gräfwa neder en tunna, ja bygga ett litet hus 

däröfwer, kunde dock alt detta icke afhålla den ilsinte hopen, at genom allehanda 

wåldswerkan stoppa denna hushåls-ådra. Men omsider lät wår berömwärde Borgmästare 

Northman anmoda Provincial-Medicus, Herr Doct. Brodd, att försöka brunnen, hwilken af de 

anstälde profwen fans äga en rätt helsobruns egenskaper. Herpå blef han flyttad efter ådrornas 

anledning, och ligger nu 6 alnar ifrån landswägen på ängwallen af Morbro-gärdet, och 30 steg 

ifrån den nedanföre förbirinnande Brogårds-bäcken, försedd med brunnshus och hugget 

brunskar af kinnekulle-kalksten…Brunnen fick omsider namn af Skara Lisa…..Ådran är icke 

synnerligen rik; men om man räknar det watnet, som öfwerblifwer i brunnen, sedan gästerne 

hwar morgon drucket satsen  ut, til det, som förspilles, då gla en inskänkas, kan man 

trösteligen försäkra 100 personer, och kanske flera, om medel, at här dricka sig 

otorstiga…..Watnet är icke crystal-klart, utan något blekagtigt, icke des mindre lätdrucket och 
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wälsmakande, så att man med nöje kan dricka en kanna, utan wämja därvid, eller bruka 

retande medel. De förnämste mineralierne, som det  

innehåller, bestå uti järn och et alcaliskt, eller snarare med någon vitril-syra mättat medel-salt;  

emedan viol-siropen gerna behåller sin färg i watnet, och icke synnerligen förändras til grönt; 

icke heller gäser det märkeligen med sura liqueurer, som Rhenskt  win och ättika.” Vissa ord 

är svårtolkade i frakturstilen men har här återgetts så som de tolkats i faksimile-trycket. 

 

 

En invigning av en minnessten på brunnsplatsen ägde rum 18 maj 2018. En artikel över 

invigningen finns i Skaraborgs Läns tidning 18 juni 2018. Där står tillsammans med bilder 

över invigningen och minnesmärket: 

 ”För Eva Lindquist kommer måndag den 18 maj 2018 alltid att vara en särskild dag. Då 

invigdes nämligen minnesmärket av Skara Lisa, hälsobrunnen som fanns i Skara på 1700-talet 

och som lockade besökare långväga ifrån. I dag finns ingenting kvar av den omfattande 

bebyggelse som brunnsverksamheten förde med sig. Bara brunnskanten sticker upp i parken 

mellan Malmgården och Biskopsgården. Ingen människa har ju vetat om att surbrunnen har 

funnits här, så det känns jätteroligt att vara med nu när minnesmärket invigs, säger Eva 

Lindquist.”  

 

 
 

Foto av minnesmärket taget av Erik Sånnek 
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Faksimil ”Berättelse om Skaras helsobrun kallad Skara Lisa”, Av Herman  Möller. 1761. Nr 

19 Göteborgska Magasinet 9 maj 1761 sid. 289-295 samt faksimil av ”Brunns Bön brukad 

wid Skara hälsobrunn 1762”. Efterskrift av Bertil. Ekberg. där han anger att Lindskog i sin 

Skara Stiftsbeskrivning räknar upp en mängd hälso- och badkällor i Västergötland. Bland dem 

var den år 1739 upptäckta Skara hälso- eller ”Sur”-brunn belägen i landsvägsdiket straxt 

utanför Lidköpingstullen. De två faksimiltrycken och efterskriften är utgivna av Föreningen 

för västgötalitteratur 1964. Häfte 12 sidor 

 

Lindskog, P.E. Beskrifning om Skara stift 1811. Lindskog redogör för de två källorna Skara 

källa och Skaralisa och det är Skara källa som bibehåller vatten i den strängaste torka även om 

den nu sedan många år varit torr (sinat). Ett flertal källor beskrivs. 

 

Historik över Skara Lisa enligt Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, 8.e uppl. 1833. 

”Skara Helsobrunn eller Skara Lisa, uppfanns af Tull-inspektoren Herman Zetrén år 1740, 

300 steg från vestra tullporten på Lidköpings-vägen. Brunnen pröfades af Provincial-medikus 

D:r Brodd, förseddes med brunnshus och erhöll slutligen namnet Skara Lisa 5). I den 

strängaste torka bibehåller källan ett godt och helsosamt vatten, ehuru bäcken, hvarvid den är 

belägen, ej sällan uttorkar 6) (se trolig missuppfattning av Tuneld av uppgift i Lindskog 1811 

ovan) 

5) Götheborgs Magasin 1761, N:o 19 sid 289. 

6) Lindskogs Beskr. Öfver Skara Stift. s 1 Häft. S. 64.” 

 

Welin, Sanfrid. Skara källa. 1948. Häfte 15 sidor. 

Föreningen för Västgötalitteratur. Skaras helsobrunn kallad Skara Lisa. 1964. Faksimile. 

 

         
Vykort visande Surbrunnsallén i Skara. 
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Linné besökte Skultorp den 28 juni. 

KÄLLAN af vilka Skultorps by fick sitt vatten, rann utur Billings-sidan, där skifwerstenen 

slutade sig vid kalkflisan. Detta rena och klara watnet leddes sedemera genom rännor till 

byn, som låg där nedanför, att folket kunde därav taga watten till mat och dryck, samt 

boskapen. Här i byn voro tvenne kvinnfolk hårt ansatte af värk i lederna vid knän och 

armarna, liksom af Gonagra o Chiragra, fast utan knylar, varmed de dragits i flere år. Denna 

värk torde härrört af kalkvattnet, emedan det är bekant, att bönderna kring Narva af sitt 

kalkvatten med lika passion allmänt äro plågade. Jag rådde dem, att först en tid bruka 

infusum stipitum Dulcamarae, och sedan värken vore borta, pulverem radicis herbae 

Britannicae o. Gentianae. Folket här i byn plågades sällan eller aldrig af Frossan. 

 

Skultorps by och källor ligger 5 km SSV Skövde,  

Källan finns registrerad i källarkivet vid SGU. En källa är markerad 250 m väster om 

järnvägen på SGU:s kartblad Aa 121. Kalktufflager i en ravin invid järnvägen ingår nu enligt 

uppgift i ett Natura 2000-område. Ett ca 4 m mäktigt kalktufflager finns avritat och redovisat i 

profil i kartbladsbeskrivningen sid 116. Vatten från några källor har från 1700-talet till 

åtminstone 1970-talet använts för Skultorps vattenförsörjning. Då anlades en kompletterande 

grundvattentäkt. Numera ingår Skultorp i Skövde kommun och större delen av Skultorp 

försörjs idag med vatten genom Vätternledningen. 

 

Området besöktes av några personer från Källakademin 15 augusti 2006 varvid följande 

antecknades: Enstaka hushåll i Skultorps by har fortfarande vatten från källorna i en 

källvattenledning. Vi gjorde en snabb marsch uppför stigen till Skultorps nabbe på + 279 m 

för att se på utsikten. Stigen från fornbyn gick på skifferberggrund till den brantare delen där 

stigen gick på skrå uppför rasbranten. På denna brantare del fanns rikligt med block av diabas. 

Skiffern var här och var blottad på stigen i den flackare delen. I övrigt var det vegetationstäckt 

betesmark på sidorna av stigen. Tiden medgav dock ej att vi letade upp källvattenledningen 

och källorna. 

 

I Källboken står ”En särskild variant av skiktkällor är utbildad i den övre sluttningszonen på 

Billingen och Falbygdens platåberg. I kontakten mellan den sprickrika lerskiffern och den 

underliggande täta bentonitleran läcker det ut vatten i ett stort antal källor. De största 

(flödesvariation 2-11 l/s) och mest kända är Skultorps källor, som var vattentäkt med självfall 

redan på Linnés tid.” 
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Foto Anders Damberg.  

Källbäcken vid Skultorp 2006. 

 

 

 

 
Foto Anders Damberg 

                                            Skylt vid Skultorps gamla by 
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Hulth J. M. Über einige kalktuffe aus Westergötland. 1899. Särtryck 42 sidor och 1 plansch 

från Bull. Från Geol. Inst. i Uppsala nr. 7 Vol. IV, del 1 1898. På sid. 22 och 23 diskuterar 

Hulth svarta ränder i kalktuffen vid Skultorp som antas stå i samband med torrperioder. På 

sid. 26 anger Hulth att öster om Gullkrokssjön finns många och kraftiga källor som nästan 

helt förser den lilla sjön med vatten. På sid. 27 skriver Hulth att pågående ”Moostuffbildung” 

kunde iakttas i den stora mängden källor. Avhandlingen är skriven på tyska. 

 

Linné besökte Mösseberg den 28 juni. 

FALANS art och natur kunde tydligast inhämtas av Rant och Ballerstens äng, som lågo på 

östra sidan om Mösseberg… Desse Ballersten och Rant hade varit tvenne gårdar, efter vilka 

endast flisan stod kvar, på  vilken de varit byggde, och utur den samme språng en källa, som 

formerade en bäck. Samma flisa låg flat av röd kalksten horisontell med landet, och helt bar, 

så att det gröna gräset allenast kunde rota sig i dess springor. En sådan kalkflisa bör man 

föreställa sig under hela Falbygden, djupare inunder jorden, så att Falbygden här är ett och 

det samma med Ölands Alvar, fast Falbygden har något mer mylla uppå sig. 

 

I Tunelds ”Geografi öfver konungariket Sverige”, 8.e uppl. 1833. står ”På Falan vester om 

Falköping, har man äfven anmärkt en stor sten, Baller-sten (Baldursten) eller Ranten kallad. 

Denna har fordom troligen varit ett offer-altare och har åtskilliga små hål ställda som ett B; 

kanske minnen efter Baldur.” Ett samband mellan källan och den troliga offerplatsen kan 

finnas. Någon undersökning om något kan spåras av källan i dag 2018 har ej gjorts inför 

denna artikel. 

 

Linné besökte Borås den 5 juli. 

SURBRUNNEN låg 1/8 mil ifrån staden, på västra sidan av ett sluttande, och tämmeligen 

höglänt fält, där vattnet språng utur ett fast grus, utan lera. Det var till smaken nog svagt, 

hade dock på sig en blå hinna, och uti avloppet sin gula ockra I provet höllt det sig således: 

av 

Saccharo saturni blev det vitt, 

Pulv. Gallarum o Theae brunt men svagt, 

Minio icke sötare, 

Oleo. Tartari oförändrat, 

Spirit. vitrioli oförändrat 

 

Syrup violarum likt ordinärt surbrunnsvatten 

Succ. heliotropii likt ordinärt surbrunnsvatten              

Pulv. coccinellae likt ordinärt surbrunnsvatten 

 

 

Historik enligt Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, 8.e uppl. 1833 finns en källa 

beskriven som kan vara den källa Linné besökte. 

”Ett stycke utom staden på vägen till Brämhult ligger Åsbro källa, hvilken har förträffligt 

vatten och lär fordom varit offerkälla. En helsobrunn blev 1/10? Mil från staden uppfunnen, 

vid år 1730; och godkänd år 1746 3) 3) Direkt, Hulphers Berätt. om Sv. Helsobrunnar, s, 30”. 

  

Nedanstående uppgifter hämtade från Wikipedia 2018-11-07 

”Vid Bockasjögatan låg tidigare en sjö som gatan fått sitt namn genom. Sjön torrlades med 

början 1879 när Varberg-Borås järnväg drogs längs västra stranden. En tvärgata till 

Bockasjögatan avslöjar ytterligare en liten historia genom sitt namn. Den heter 
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Surbrunnsgatan och är bara en oansenlig liten asfalterad gatstump numera. Men det var alltså 

här staden Borås hade sin egen surbrunn från slutet av 1600-talet, i närheten av den nu 

försvunna Bockasjön.”  Årtalen skiljer när surbrunnen togs i bruk. Om några lämningar av 

surbrunnen finnas att se idag 2018 har ej undersökts inför denna artikel.  

 

Linné besökte Alingsås den 8 juli 

SURBRUNNEN låg strax nedan om Alingsås, dess vatten prövades, som var långt starkare, 

än vid surbrunnen i Borås. (resultatet av olika reagenser beskrivs). NORRBY VATTEN, som 

utgavs för surbrunn, prövades på samma sätt; men hölt intet mineral, utan var rent vatten. 

 

Historik enligt Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, 8.e uppl.1833. 

”Utom staden är en god helsobrunn, hvilken blifvit upptäckt av Manufakturiets förste 

Medicus Doctor Wilh. Kruse. Denna helsobrunn nyttjas af stadsboarne och är förenad med en 

god badinrättning; stiftelsen är tillkommen genom aktier och styres af en Direktion. Brunnen 

ligger på prestgårdens ägor och är försäkrad genom en kongl. stadfästelse. 

 

”Stadsläkaren Johan Magnus Bergman i Falun besökte surbrunnen i Alingsås under sin resa i 

Västergötland sommaren 1825. Han beskriver på ett högst förtjusande sätt brunnslivet i 

Alingsås. Så här berättar han ”hela brunnssällskapet, utgörande vid pass 60 personer, mest 

unga fruntimmer, gjorde denna afton en promenad i båtar vartill även jag inviterades. Kl. 3 

stego vi i fem slupar och i den 6:te var blott musik av valthorn, fagotter och klarinetter. 

Långsamt gick tåget genom den rikt beskuggade ån tills vi landstego i en park där damerna 

uppfriskades med limonad och musiken avbröts av den livligaste konversation. Kl. 6 

landstego vi vid brunnen där man började dansa i salongen och jag var ej sen att bjuda upp 

den dam som så intresserat mig. Under full musik tågade därpå hela församlingen inåt staden 

där vi på kvällen åtskildes.” 

 

Nedanstående beskrivning hämtad från nätet. Per Henrik Rosenström. Upplagt av Martin 

Olsson.   

”Brunnshuset som stadsläkaren Bergman berättar, var relativt nytt vid hans besök. Det hade 

byggts färdigt till sommaren 1820 då de första brunnsgästerna anlände. Man hade också byggt 

badhus i parken och ett litet åttkantigt hus över själva surbrunnen och planteringen av träd 

skedde i etapper under åren 1821-1826. Surbrunnen eller hälsokällan hade stadsläkaren Jonas 

Kruse upptäckt 1734 och den inspekterades av Carl von Linné när han besökte Alingsås på sin 

berömda resa i Västergötland sommaren 1746, Han fann då att vattnet i Alingsås surbrunn var 

långt starkare än surbrunnen i Borås.  

Alingsås i början av 1800-talet var en mycket liten stad med ca.1000 invånare. Hur kom det 

sig att man byggde en brunnsanläggning här? Skälen till detta var många. Här fanns sedan 

gammalt en hälsobrunn eller surbrunn med starkt järnhaltigt vatten, klimatet var angenämt 

och omgivningarna vackra och intresset för en ny anläggning stort bland några av stadens mer 

bemärkta män. Man ville helt enkelt göra Alingsås till en liten brunnsort och ett centrum för 

traktens sommarnöjesliv. Första sommaren tog man emot 60 brunnsgäster, ett antal som höll 

sig tämligen konstant de följande åren. Från 1800-talet avtog dock intresset för 

brunnsdrickning för att helt upphöra 1916. Initiativtagaren till brunnsanläggningen får läkaren 

Ludvig Zaar anses vara. Till gruppen av intressenter hörde prosten Peter Afzelius och 

rådmannen J. Wingenblixt och Israel Nyman. Personalen bestod av vaktmästare, brunnsskänk 

och pumpare.  

Brunns- och badinrättningen upplevde sin storhetstid under åren 1820-1860. Under sextiotalet 

minskade antalet brunnsgäster sannolikt beroende på att intresset för friluftsbad på västkusten 

vaknade. Under 1800-talets slut utnyttjade stadens föreningar brunnshuset för teater, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Surbrunn
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konserter, möten och annat under året då brunnssäsongen var slut. År 1896 uppges att största 

delen av brunnsgästerna är fattigt folk, som betalade en liten avgift eller ingen avgift alls. 

Slutligen beslöt brunnsbolaget att lägga ner rörelsen varför sommaren 1916 alltså blev den 

sista då brunnsdrickning förekom i Alingsås.”  

 

Brunnshuset blev fram till 1860-talet en omtyckt samlingsplats för Alingsås stads offentliga 

nöjesliv. Ett handskrivet bidrag till Alingsås hälsobrunns historia har författats av doktor 

Gustaf Berggren, som under åren 1855-1862 var stadsläkare i Alingsås. 

Alingsås hälsobrunn var en av de första i landet som serverade artificiellt mineralvatten. En 

Carlspaderinrättning infördes 1839 som existerade till 1862. Apparaterna var inbyggda i 

brunnshusets nordöstra hörn utmed väggen till salen. Från apparaterna ledde rör genom 

väggen till salen. Varje rör var försett med en kran och en namnskylt angivande vad slags 

mineralvatten som serverades. I den ovannämnda handskriften står om en dag vid brunnen 

”Sedan den naturliga källan östs en lång stund för att få nytt friskt tillflöde, började 

drickningen av denna i brunnshuset, liksom af de konstgjorda vattnen uppe i brunnssalen, kl 6 

om morgonen, man drack ett ordinärt dricksglas hvar ¼ timme och promenerade emellan, 

summa 6 eller, för stakare personer 8 glas.” o.s.v. Under brunnsdrickningen salubjöds 

pepparkakor för att järnvattnet lättare skulle kunna drickas. Detta enligt uppgift av ”Farao”. 

Vid brunnsdrickningen på söndagmornarna kl. 6-10 spelades musik Vanligen höll man fyra 

brunnsbaler per säsong och för musiken svarade under tidigare år sex musikanter ur Västgöta-

Dals regementes musikkår och från 1860-talets början stadens egen skarpskyttemusikkår.  

 

Brunnsinrättningen i Alingsås protokoll 1819-1917. Brunnsbolagets i Alingsås protokoll 

1850-1851. Brunnshussällskapets kassabok 1891-1903 

 

Hasselskog, Carl-Erik.  Från brunnssalong till församlingshem. Julhälsningar… Skara stift 23 

(1928) s. 77-84. 

 

”Farao” Något om brunnslivet i Alingsås i gamla tider. Ur Alingsås Julen 1937. 

 

Nilsson, Alfons ”Alingsås hälsobrunn.” Ur Alingsås Julen 1949. 

 

Rosenström, P. H. Alingsås Hälsobrunn. Om brunns- och badinrättningen under åren 1819-

1916. Ur Alingsås museum, årstryck 1964. Uppsats på 15 sid med karta från 1823 visande 

hälsobrunnens läge invid prästgården samt foton av olika personer och byggnader bl.a. 

hälsokällan med det åttkantiga brunnshuset på ett foto från omkr. 1900. Fotograf skall vara 

Rickard Åman.  

Hälsokällan skall även finnas med på en 1700-talskarta men källans läge är dock svårt att 

exakt överföra till en modern karta enligt uppgift av Gösta Sandberg som är pensionerad 

museiman i Alingsås. Hälsokällan eller brunnen i det 1820 färdigställda åttkantiga huset är 

dock troligen utförd på den plats Linné testade vattnet 1746. Brunnshuset från 1820 med 

brunn finns fortfarande kvar men någon synlig avrinning från brunnen (källan) finns ej enligt 

Gösta Sandberg.  

 

Hult, Anders Dricka brunn. 2007. Beskrivning av Alingsås hälsobrunn med uppgifter hämtade 

bl.a. från Rosenström 1964. 
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Linné besökte Göteborg den 13 juli 

SURBRUNNEN låg utanför Göteborg, på västra sidan jämte vallarna; vattnet var starkt av 

mineral, nästan som vid Medevi eller Falun; månge sjuke drucko detta denna tiden med stor 

lisa. 

SALTKÄLLAN låg öde på sidlänt äng, 40 steg ifrån Göta älv, emellan staden och Göta Lejon. 

Vi smakade dess salta vatten. Hon var graven uti en lerhåla, omkring vilken intet gräs kunde 

växa. Ortens skoglöshet lärer varit orsaken, att intet salt av henne kokats. 

 

I en bok med titeln ”Det gamla Göteborg” av C.R.A. Fredberg, 1919, sid 572 står det 

”Lundelius som upptäckare av hälsobrunnen vid vallen nedanför Hästbacken, också i långliga 

tider Surbrunn benämnd. Hälsobrunnsprivilegierna förvärvades emellertid av förenämnda 

stadsmedicus Boethius 1728. Hälsobrunnar voro ej ovanliga i Göteborg. Utom den i Surbrunn 

fanns det senare en sådan å Majberget, där en doktor Rabe kontrollerade drickningen. Och 

före upptäckten av hälsokällan i Surbrunn hade Abraham Bex 1688 upptäckt en hälsobrunn i 
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närheten av Tyska kyrkan. Dessa båda blevo emellertid icke på långt när så frekventerade som 

Surbrunnskällan, vars hälsobringande beståndsdelar enligt Linné voro lika kraftiga som 

Medevis och Faluns. Surbrunnskällan begagnades i ett halvt sekel vid pass, och omkring 

densamma utvecklades sommartiden ett friskt brunnsliv av väldiga, hälsosökande skaror. 

Omsider tilltäpptes källådern av kalk och grus från vallarne och därmed var Surbrunns 

historia all.” 

 

Vid Källakademins besök i Göteborg år 2012 fick vi veta att i trakten av Carls Port låg den av 

Lundelius 1713 beskrivna mineralvattenkällan. Stadsläkaren Andreas Lundelius fann denna 

källa 1711. Källan utnyttjades till 1760, då den blev förorenad av kalk och annat från en 

olycka med sprängmedel i befästningen (”Artillerilaboratorium”). 2012 skall det ha funnits en 

artikel eller notis om surbrunnen med rubriken ” Lundelius källa rinner än?”.  I en artikel eller 

notis i Göteborgsposten 2012-02-23 finns ett foto över Esperantoplatsen. Där frågar man 

”Glatt källa, kan det vatten som strömmar ut över Esperantoplatsen, och kalla dagar fryser till 

is, komma från den gamla surbrunnen?” Kvarteret Hästbacken och väster om detta kvarteret 

Surbrunnen finns på kartor över Göteborg där Surbrunnen skall ha legat. Om kvarteren 

fortfarande finns har ej undersökts. 

 

Lundelius, Andreas. Kort Berättelse om hälsosamma Mineral-Wattnet här wid Götheborg, 

uthe för Carls Port upsprungit. Hwilken Kongl Provincial Medicus och denna Stadz Physicus 

Ordinarius Andreas Lundelius framställt hafwer åhr 1713. 1713. 15 sidor. 

 

Bure, Samuel Nauclér. Tankar öfver brunswatnet här vid staden. Götheborgska magasinet. 

Årg. 2. 1760, sid. 365-366. 

 

Bure, Samuel Nauclér. Tankar öfwer helsobrunnen wid Carlsporten. Götheborgska magasinet. 

Årg. 2. 1760, sid. 398-400. 

 

Historik enligt Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, 8.e uppl.1833. 

Inget står om surbrunnen i Göteborg men det är inte så konstigt eftersom den blev förstörd 

kring 1760. Däremot står det om en saltkälla följande ”På en sidlänt äng, emellan staden och 

Götha Lejon, har man anmärkt Saltkällan, som alltid innehåller saltvatten”. Troligt är att det 

är den saltkälla som Linné besökte 1746 och att den fortfarande fanns kvar på 1800-talet. 

 

I boken Svenska brunnar och bad av A. Levertin 2-dra uppl. 1892 nämns bland mineral källor 

Linnékällan vid Göteborg med kommentar ”dessa (brom- och jodhaltiga koksaltkällor) 

innehålla jern i form av jernkarbonat eller jernsulfat. 

 

Levertin, A. Om den nya saltkällan vid Göteborg. Hygiea. Band 53, 1891. Del II, sid. 1-15.  

Kellander Peterson, Daniel, Invitation til Götheborgz Sur-Brunns Cur pro ano 1721. 16 sidor.  

(Se nr 1463 i Aberstén, S Bibliographia Gothoburgensis. Göteborg 1922.) 

 

Linné nämner inte Kallebäcks källa. Det var dock först 1793 som vattenledningen till 

Göteborg från källan blev klar. Historik enligt Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, 

8.e uppl.1833. 

”Från Kallebäcks eller Gustafs källa belägen ¼ mil från staden i en sandbacke, 100 m öfver 

vattenytan, anlades på stadens bekostnad en vattenledning af  Hr Blackwood från Skottland år 

1793, hvarigenom Götheborg  blef försedt med godt vatten ifrån 3:ne allmänna 

vattentappningsställen, neml. Vid Kongsporten, Domkyrkan och Stora Torget; vid källan är 
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en marmorsten med inskrift, i anledning af K. Gustaf III:s besök derstädes, och hvaraf den 

erhöll sitt namn. 

 

Kallebäckens vattenfabriker, Göteborg. Kallebäcken. Skildringar och bilder. En berömd 

Göteborgskällas krönika. 1915. Häfte. 

 

Minnesskrift med anledning av Göteborgs vattenledningsverks 150-års jubileum. Illustrerad. 

Göteborg, 1937. 4:o. 95 s.+ 8 utvikbara planscher. Häftad.  

 

Linné besökte den 19 juli Uddevalla (Baggetofta) 

BAGGETOFTA SURBRUNN låg 1 kvart ifrån Uddevalla åt söder jämte havsviken på en 

behaglig ort, han hade starkt vatten, men låg uti lerbotten. Om denna har herr assessor 

Boethius skrivit en speciell traktat…… 

Mineralkälla sågs i Lunnebräcka ängar, öster ifrån Baggetofta belägen uti ett alekärr. Denne 

liknade till situation ganska mycket Viksbergs surbrunn; hon hade mycken ochra blandad 

med confervis, men vattnet var svagare än Baggetoftas. 

STACHYS sylvatica  fanns omkring Lunnebräcka källa i myckenhet, och många paddor höllo 

sig inunder hennes skugga……. 

VATTUPROVEN anställtes med 3:ne vatten, nämligen med Lunnebräcka vatten No 1 med 

Baggetoftas No. 2 och med ett vatten, som togs uti rådmannen Jöns Kocks trädgård, utur en 

källa, som höll rent vatten, men något vitaktigt No. 3. De förhöllo sig som följer:… . Linné 

redogör för hur vattnen provas med olika reagenser. Var alltså Baggetoftas vatten starkt av 

mineral, Lunnebräckas svagt, och trädgårdsvattnet höllt intet mineral, utom jordsalt. 

 

 

 

 
På nätet finns historien om Baggetofta – Gustafsberg daterad 14 aug. 2011 av Linda vars 

efternamn saknas: 

”Det var 1774 som Gustafsberg fick sitt nuvarande namn. I platsens första kända köpebrev 

från 1465. omnämns stället som Aarbol, "bebyggelsen vid ån". Under tiden fram till 1658, 

hette det så, och senare när Bohuslän blev svensk byttes namnet till Backetoften. 1692 köptes 
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gård och området av en medlem i den kända Uddevallasläkten Bagge och då ändrades namnet 

till Baggetofta. Bagge sålde egendomen till Börje Nilsson, som lät uppföra en stor 

fruktträdgård här. John Holst köpte trädgården med dess landeri 1702, och sålde sedan detta 

vidare till skeppsredaren Anders Knape Hansson, 1766. Det var på hans initiativ platsen bytte 

namn till Gustafsberg, för det var modernt att uppkalla platser efter kungligheter.”  

 

Del av text på ett äldre vykort: "Gustafsberg" hämtad från nätet 2018-11-09. 

På 1720-talet upptäcktes Baggetofta hälsobrunn, och den besöktes 1746 av Carl von Linné, 

som därom berättar i sin Wästgöta-resa. Såsom badort anses Gustafsberg kunna räkna sina 

anor från 1774, och därmed är den vårt lands äldsta. Sin glanstid upplevde badorten under 

förra hälften av 1800-talet, då kungligheter, adel och andra framstående kvinnor och män 

besökte Gustafsberg, och där drack hälsa ur surbrunnen. Efter att under många år ha legat 

gömd under badrestaurangens golv har brunnen nu gjorts tillgänglig, och idag kan man åter 

"dricka brunn" på Gustafsberg.” Vykortets ålder framgår ej. 

 

Boethius, Jacob. En kort berättelse om Baggetoffta hälso-källa wid Uddewalla.  Götheborg 

1729. Boethius text finns återgiven i Jacbowskys bok om Gustafsberg som bilaga 1 sid 282 

t.o.m. 286. Boethius skriver ” sielfwa Källan, och dess belägenhet, så består hon af trenne 

starka ådrar, som ej ligga längre ifrån hwar andra, än att the beqwämligen i en tunna kunna 

intäppas; och gifwa så starckt drifwande ifrån sig, at Källan, ehuru monga Bruns gäster äro, 

aldrig kan utdrickas; utan när then om Aftonen utöses, kan then på kort tid åter blifwa fylter af 

watnets tillop. Ligger högt och ett godt stycke ifrån Siön op under berget, doch et stenkast 

omtrent eller något längre ther ifrån, at thet af berget nedlöpande watn, med grafwar och 

diken lätteligen afholles. Platsen torr och med sand opfylt, sielfwa ådrorna komma ej på sidan, 

utan mitt utur båtnen på källan och diupt utur jorden, och spehla helt klart up ur sanden, 

hwilken lika som opkokar utur sielfwa ådrorne. Tunnan är nu förtiden med ett lock betäckt 

och platsen allenast med ett slätt skiul eller tak at afholla regnwatnet och med bänckar rundt 

om til the drickandes nödwändighet; doch förmodar, will Gud, at nästkommande åhr, skal 

mycket kunna förbättras och utwidgas til hwars och ens nöje”. Även faksimil 1976 i 225 ex. 

Risbergs tryckeri i Uddevalla. 

 

Baggetofta. nämns av Hülphers  A.1770. 

 

I boken Svenska brunnar och bad av Levertin 2-dra uppl. 1892 beskrivs Gustafsberg på sid 

18-24. ”Vid Gustafsberg finnes en helsokälla hvars anor gå långt tillbaka i tiden. 1729 upptog 

Doctor Jacob Boethius Baggetofta källa vid Uddevalla, och man antager, att med Baggetofta 

surbrunn afses Gustafsbergs källa. Baggetofta omtalas av Linné i hans Vestgötaresa. Någon 

qvantitativ analys af helsovattnet har aldrig blifvit anställd men den qvalitativa 

undersökningen gifver vid handen, att det i likhet med de flesta af våra Svenska mineralkällor, 

innehåller kolsyrad jernoxidul i förening med lösande salter, dessa senare i ringa 

mängd……Tvenne helsokällor finnas, men den ena har troligen aldrig varit begangnad. 

Vattentillgången är mer än tillräcklig för behovet.” 

 

Jacobowsky, C Vilh. Gustafsberg Sveriges äldsta badort. Bok 323 sid. 1958. Nordiska 

Museets handlingar. 51. På Baggetofta ägor i Uddevalla upptäcktes på 1720-talet en 

hälsobrunn. Jacobowsky berättar historien kring denna brunn med utblickar mot och 

jämförelser med andra hälsobrunnar. 
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Linné besökte Karlstad den 29 juli 

Surbrunnen låg mitt i en korsgata, in i staden, och besöktes nu af många stadens invånare; 

han var djupt graven och murad, alldeles som en allmän brunn, utan något synnerligt aflopp, 

ty vattnet måste djupt ifrån uppdragas. Vattnet var klart, stötte något på gult, utan 

mineralsmak eller lukt; det gulaktiga vattnet hade förorsakats av något litet jordsalt eller 

järnvictriol, som brutits af dy eller lervatten; det hade alltså föga någon styrkande mineralisk 

kraft, såsom andra surbrunnars vatten, och vad det gjorde, kom af det myckna och kalla 

vattnet, som sköljde och kylde bloden. Vattnet provades då det blev af  

Sacchar. Saturni lactescens, opaca. 

Gallar pulvere flavescens, minime violacea. 

Spir. Sal. Armoninae immutata. 

Ol. Tartar, per deliqu. Opalescens. 

Spir. vitrioli immutata. 

Syr. Violarum cinereo-caerulescens. 

Coccionell: pulv. Purpurea. 

Mercur. sublim. subflavescens sedimento non granulato. 

 

Av Linnés beskrivning framgår att detta ej var någon källa utan en grävd och murad brunn 

utan något synnerlig avrinning utan vatten fick hämtas upp ur brunnen. Det framgår även att 

brunnen låg i en korsgata mitt i staden.  

 

I Brunnar och Bad av Levertin andra omarbetade upplagan tryckt 1892 står om Karlstad; 

”Karlstad Jernkälla, huvudsakligen besökt av allmoge från trakten och stadens innevånare. 

Utmärkt jernvatten försändes i betydande quantiteter öfver hela landet. (Sv. Br. och Bad , s. 

102).” Vilket är en hänvisning till första upplagan. Det jernvatten Levertin nämner är troligen 

från en annan brunn än den Linné besökte. 

 

Almén, Aug. Analys af Karlstads jernvatten. Hygiea. Band XXXVIII. 1876, sid. 659-662. (2) 

 

Linné besökte Brattfors den 1 aug. 

SURBRUNNEN låg strax vid Brattfors, som hade ett gott vatten. 

Om något av surbrunnen finns kvar idag har ej framkommit vid denna genomgång. 

Tänkbart är att Linné besökte hyttan i Brattfors och i samband därmed även någon  järnhaltig 

källa i t.ex. Djupa dalen i Lungälvens ravinsystem. Ett flertal små källflöden finns i de 

finkorniga jordarterna i ravinerna. Se beskrivning av naturreservatet Lungälvsravinerna på 

nätet. 

En skrift ”Linné i Nyed” av Ingvar Larsson utgiven av Nyeds Hembygdsförening, 2:upplagan 

2012 täcker dock inte området vid närliggande Brattfors.  

 

Linné besökte Filipstad den 2 aug. 

SURBRUNNEN låg väster ifrån staden, kvart ½, söder om myran, neder vid Färnsjöns 

strand, och var så till smak och lukt, alldeles lik Göteborgs hälsobrunn. Åtskillige 

ståndspersoner drucko nu honom, fast därvid ännu ej var någon inrättning. Han hade så 

starkt avlopp, att han på 5 minuter kastade 60 kannor eller 1 fat, alltså på en timma 12 fat, 

eller 288 fat om dygnet. 

Eftersom 1 kanna är 2,617 l blir 60 kannor 157,02 l. 157 liter dividerat med 300 sekunder (5 

min) blir 0,52 l/s. Det var således inte en brunn med denna kapacitet som Linné mätte flödet 

från utan en källa med en källbäck efter som Linné skriver ”starkt avlopp”. 

På nätet kan man läsa följande om Kalhytte Brunn och se bilder från anläggningen. Texten är 

odaterad och undertecknad Tommy Andersson.  
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”Anläggningen besöktes av Carl von Linné år 1746 och framhöll att "ståndspersoner drucko 

ur den". Källan i "Brunnsparken" innehöll mycket järnhaltigt vatten. En bit in på 1800-talet 

byggdes ett hus ovanför källan där de besökande kunde kurera sin hälsa genom 

brunnsdrickning eller medicinska bad. Huset fanns kvar en bit in på 1920-talet då det revs 

efter några års förfall. Brunnen finns fortfarande kvar och fryser inte igen på vintern. 

Under senare delen av 1800-talet var Filipstad känd som kur- och brunnsort genom Kalhytte 

Brunn. Bolaget som drev verksamheten hette Kalhytte brunns- och badhusaktiebolag. 

Intendenten och läkare i slutet av 1880-talet hette Sandberg med kamrer Geijer vid sin sida. 

Så här skriver förövrigt Åke Hasselblad i "Vi från Bergslagen Värmland" om Kristian Geijer. 

"Han befanns som klippt och skuren för kamrersbefattningen vid Kalhytte brunn, där han 

redan klockan halv åtta om morgnarna genom sitt rosiga ansikte och raljanta väsende lockade 

hälsoskimmer och ibland även annan rodnad över de gyttjebadande damernas kinder. Han 

hivade upp brunnens järnvatten med den strutformade skopan, serverade sina patienter över 

lag som en jovialisk Bellmanskrögare och höll sitt första tal för dagen om "gubben Mosis, 

som slog åder på Hellekisberget och upphov ett allgemeines: Prosit israeliter." 

 

 

 

Kalhytte Brunn. Bild tagen omkring sekelskiftet 1900. Fotograf okänd. Från Gillets arkiv. 

 

 

Linné besökte Loka källa den 5 aug och noterade 

LOKA KÄLLA låg på en myra eller mycket sank äng, av 2 eller 3 bysseskotts diameter, vilken 

äng var kringstängd med låga berg. På norra sidan låg den lilla sjön Noren, som ofelbart 

trängde sitt vatten under den åsiga och höga vägen, att ängen stadigt blev våt; på södra sidan 

låg sjön Loken, till vilket älven Trösa gick. Alle våre svenske surbrunnar, såsom Medevi, 

Falun, Sätra, Vårby, Viksberg, Norrmalm, Göteborg, Fällorne, Ramlösa, Ronneby, Lindal 

etc. äga järnvatten, med blecksmak, blåflyktig hinna och gul ockra. Alle äro tingerade av ett 

yrke eller mom; alle agera på enahanda sätt, med det de korroborera av sin martialiska kraft, 

och differera endast till starkleken. Men Loka källa är av hel annan art, och äger varken 

smak, lukt, hinna eller ockra, har alltså hel annor kraft; ty den korroborerar icke, diluerar 

mera, och relaxerar mera, gör alltså god effekt uti slag, gikt och värk, samt vad som helst 
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förorsakas av skarphet i blodet. Vid surbrunnen finna de lisa, som hava en svag och slapp 

maga eller kropp, en leucophlegmati eller cachexi, vilkas fibræ böra korroboreras, vilke alle 

här finna ingen hjälp. Loka vatten ändrar sig vid proven ej mer än gement vatten; smakar, 

som det behagligaste och renaste källevatten; är mycket kallt, men ej hårddrucket; det har 

ingen synnerlig lukt; men då det omskvalpas, kännes det något litet bituminöst; det håller 

alltså intet mineral, och kan därföre ej med de ordinära proven igenkännas, ty har det av 

medicis blivit mer förundrat, och där ingen teori varit, dömts efter rön och observationer. 

Vattnet har från hedenhös blivit av allmogen brukt, och dem lärts av någon händelse, och 

kontinuerats av en förfaren empiri, då lantmannen haft för årlig plägsed, som än i dag varar, 

att resa hit midsommarnatten, och dricka detta sköna vatten, att med dess kalla vatten kyla sin 

blod, att med det klara vattnet avskölja dess sälta, att med det smidiga vattnet lösa det 

spända. 

  Jag vet ingen, som intill denna dag, känt detta vattnet, och jag har aldrig förstått det samma, 

ehuru jag ofta druckit det, som varit fört härifrån uti buteljer; ut vidi obstupui; ty jag har sett 

över 100:de källor med Loka vatten, utan att veta dess verkan; jag har mången 100:de gång 

läskat min matta kropp med sådant vatten, då han varit svett av Florae tjänst; jag har varit 

den, som nogast beskrivit Loka källor utan att veta om Loka. De meste Loka källor har jag 

sett i Lappmarken, och där funnit ett tecken, som nästan aldrig skall slå mig felt, om källan 

allenast får stå fri, vilket är en mossa, näml. Mnium caule simplici geniculis inflexo 

(äggmossa); ty där denne växer i något kärr till form av en tuva, där finnes alltid ett källeseg 

(källdrag) av Loka vatten; med ett ord: Loka källa är ej annat, än en kallkälla. Kallkällor äro 

helt andre källor än springkällor, ty kallkällorne finnes allenast i sidlänte kärr, som bestå av 

dy eller kärrmylla; ofta stå sådane kärr om sommartiden fulle av solljumt vatten, då likväl uti 

dem finnes ett källeseg med nästan iskallt vatten uppvälla, vilket på sidorna är fullsatt med 

förenämnde mossa eller Mnio. Kärren taga syra eller fetma utav det stadiga vattnet, varföre 

all kärrmylla kan göras till brännande torv, och alla rötter, som ligga i kärren, hava mycken 

fetma; när denna dy bliver uttorkad i jorden, förvandlas hon till skiversten, skiverstenen, som 

är moder till stenkolen, och bergbecket, visar vad fetma de fått utur kärren. Kallkällornas 

vatten suger sig djupt igenom kärren, kan alltså ej annat, än hålla något petroleum, vilket 

skönjes igenom vattnets skvalpning uti glaset, då det röjer sig med lukten; håller således Loka 

vatten ej annat, än ett rent kallt vatten med petroleum, vilket gör det smidigare och lättare att 

dricka. I Lappmarken finnas oändeligt många sådana kallkällor, och även ofta i våra skogar, 

som ej gärna frysa om vinteren. Mången kör ofta ned i dem både med häst och släda. Lappen 

dricker och utväljer deras vatten framför allt annat, då han det kan hava, fast man icke vet att 

kallkällornas vatten, drucket på surbrunns sätt, gjort så härliga kurer. Men jag kan försäkra, 

att de, som hava kallkällor på sina ägor, ej behöva resa hela 30 milen över ån efter vatten. 

 

I boken Svenska brunnar och bad av Levertin 2-dra uppl. 1892 beskrivs Loka på sid 51-62. 

Där står ”Källan som uppspringer på den förut omtalade mossen, användes endast till 

drickning.”….”Liksom en del av våra helsokällor anses äfven Loka forndom ha varit känd 

såsom verksam mot åtskilliga sjukdomar och begagnad som offerkälla, ehuru den först efter 

1720 kom i allmännare bruk…… År 1725 befallde Konung Fredrik I Archiatern Magnus v. 

Bromell att resa till Loka och undersöka vattnet, i anseende till de loford, hvilka åt detsamma 

blifvit gifna af personner synnerligen från Norge, som hade begynt att vid Loka dricka brunn.  

Sedan denna undersökning var försiggången, blef doktor Victorin utnämd till brunnsmedicus 

och genom landshöfdingen Conrad Ribbings försorg blefvo flera goda anordningar vidtagna 

till ställets iståndsättande, såsom sjövattnets bortledning från källan m.m. Efter tvenne 

sommrars vistande vid Loka utgaf  V. en beskrifning om Loka 1727. 
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Vy mot söder över Loka brunn med brunnskyrkan till vänster. Äldre vykort. 

 

I skriften Loka av Artur Lindqvist återges Victorins text och där står om källan ”Dels ock, det 

myckna virke och gamla pålar, som stodo i källan och forna dagar varit nedsatte, vilka förlidet 

år upptagne och bortkastade blevo. Så härav billigt slutas kan, denna källa för långliga tider, 

om icke för några 100:de år tillbaka, varit hävdad och brukad.”  

Vidare skriver Victorin i 7:de § om vattnets smak och sammansättning och olika 

uppfattningar, om källan bör vara överbyggd eller ej. ”Viljandes en del ej tillåta, den med tak 

och dylikt förvaras, liksom skulle luften och solen med sina strålar meddela vattnet någon 

synnerlig kraft och verkan, när det öppet står. Men som vattnets kraft består av en subtilig 

mineral, eller svavelånga vilken i jordens innersta buk eller avgrund tillverkas och utarbetas 

och därsammastädes bliver av vattnet insupen och mottagen, sedemera till oss i dagsljuset 

framförd. Så sker inte att solen med sin värme den tillbereder, och kraftigare gör, utan snarare 

dess kraft och spirituosiska ånga fördelar, borttager och förtärer, varföre är orsaken till en del, 

av brunnsgästerna om sommaren så bittida måste vara uppe och dricka, förr än solen med sina 

varma strålar brunnens bästa kraft till sig drager, vattnet avmattar och försvagar.” Detta 

tankesätt förklarar varför brunnsdrickningen börjar så tidigt vid hälsobrunnarna.                                 

 

Loka brunn är idag en av Sveriges mer kända spa- och konferensanläggningar. Ett 

kurortsmuseum finns i en av byggnaderna. På nätet hittar man bilder och priser för 

övernattning. Som framgår av Linnés beskrivning ovan klassar han källan som en vanlig 

kallkälla med ett gott vatten och inte som en mineralkälla. Den troligen ursprungliga källan, 

kallad gammelbrunnen, finns kvar under ett lock i ett trädäck i sankmarken söder om 

Brunnskyrkan. Det Lokavatten som säljs i butikerna hämtas dock med tankbil från en brunn i 

grusåsen en bit norr om brunnsområdet vilket beskrivs nedan 

 

Loka brunn ligger på ett näs mellan två sjöar (Norra Loken +185, och Södra Loken +185). 

Sjönivåerna är hämtade från topografiska kartan. Sjöarna och brunnsparken med byggnader 

ligger i en smal skarpt markerad nord-sydlig dalgång. Bergen öster och väster om dalen går 

upp över nivån + 250 m. Näset eller dalgången mellan sjöarna vid Loka brunn är ca 500 m 

långt och utgörs av grusåsen (Lokaåsen) och vissa sanka partier med gyttja och torv invid 

grusåsen. I ett av dessa sanka områden ligger kallkällan (gammelbrunnen). I ett av 

sankområdena hämtades också gyttja för behandlingar s k. (gyttjeinpackning). 
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Loka Brunn ligger inom det hydrogeologiska kartbladet Ah 20. Lokaåsen följer dalgången 

och ligger vid västra dalsidan utom vid Lokabrunn där den intar ett mer centralt läge i 

dalgången vid brunnen. Detta centrala läge har lett till att två sjöar bildats i stället för en enda 

lång sjö. Norra och Södra Loken. I grusåsen går därför sannolikt en grundvattenström söderut 

från vattendelaren i norr längs Norra Lokens västra sida och vidare genom Lokabrunns 

område till Södra Loken där den troligen fortsätter i åsen söderut där utloppet för sjöarna 

ligger. Utloppsbäcken från Norra Loken rinner söderut på åsens östra sida till Brunnskyrkan 

där den övertvärar åsen och rinner vidare till Södra Loken på åsens västra sida. Norra Loken 

har därför något högre vattennivå än södra Loken. 

Sjöarna är vardera ca 1 km. långa. Vid Loka brunn är dalen något bredare på grund av en 

tillstötande sidodal på västra sidan.  

På åsen går en ganska smal trafikerad väg. Vägen har omlagts vid Loka brunn så att trafiken 

nu går väster om brunnsparksområdet. Den gamla vägen finns dock kvar i centralt läge i dalen 

och utgör huvudgata inom brunnsområdet för gästerna vid brunnen. 

En grundvattendelare ligger något norr Norra Lokens nordspets. Tillrinningsområdet norr 

ifrån är således ganska litet till Lokabrunns egen brunn och den brunn Spendrup hämtar vatten 

från. 1986 började man tappa och sälja Lokavatten på flaska och sedan 1992 ägs märket av 

Spendrup. Tankbilar kör upp till Loka och hämtar vatten från  brunnen i åsen som ligger intill 

hämtningsplatsen strax norr om Loka brunn. En reservbrunn finns strax intill ca 20-25 m från 

den ordinarie brunnen. Bestämda regler gäller för uttag av vatten så att inte Norra Lokens 

vattennivå skall påverkas. 

 

Loka brunns vattentäkt för egen vattenförbrukning låg vid besök 2006 i norra delen av 

Brunnsområdet invid Norra Loken och ligger troligen där även nu 2018. 
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Carl von Linné (före adlandet Linnéus) f. 1707 d. 1778 professor  i medicin och naturalhistoria i Uppsala åren 

1741-1777. Gick i skola i Växjö och inskrevs 1728 vid Uppsala univ. 1735 reste Linné till Nederländerna där 

han samma år blev med. dr. Återvände 1738 till Sverige efter att även ha besökt Storbritannien och Frankrike. 

Linné slog sig ner som läkare i Stockholm. Linné medverkade vid stiftandet av Vetenskapsakademien. 1739 och 

blev dess förste preses. På offentligt uppdrag gjorde Linné resor till Lappland 1732, Dalarna 1734, Öland och 

Gotland 1741, Västergötland och Bohuslän 1746 samt Skåne 1749. Linné utgav en rad naturvetenskapliga och 

medicinska skrifter. Systema naturae 1735 innehåller en klassifikation av naturens tre riken (växter, djur och 

mineral.) Flora lapponica 1737 ger en beskrivning av de lappländska fjällens växtvärld. Species plantarum 1753 

beskriver alla då kända växtarter 8000. I detta arbete infördes för namngivning av växter och djur den av Linné 

bildade  binära nomenklaturen, enl. vilken varje art betecknas med ett släkt- och ett artnamn. Flora Suecica 1745 

och Fauna Suecica 1746 var de första sammanfattningarna av Sveriges flora och fauna. Materia medica 1749 är 

en läkemedelslära. Linnés samlingar, bibliotek och manuskript såldes 1784 till England och tillhör där det efter 

Linné uppkallade Linnean Society of London.  


