
Rapport från Källakademins exkursion i Norrbotten 2-4 augusti 2019-08-04 

Dag 1 fredag 

Exkursionen som hade planerats av Annika Nilsson, Thomas Öberg, Stina och Leif Karlsson startade i 

Luleå sedan de sista flygpassagerarna hade kommit. 

Redan efter 10 min stannade vi vid första källan i Gäddvik där Norrmejerier tar vatten till sin Aqua 

Laplandia och till drycken Jokk. Källan är artesisk och vattnet trycker upp ca 1m över omgivande mark 

och av den anledningen är avtappningen placerad i en ca 2 m hög jordkulle. Hans från Norrmejerier 

demonstrerade pumpanläggningen som pumpar vattnet till en tankbil. Sommartid hämtas vatten 2 

ggr i veckan med tankbilen som rymmer 10 m3 och det tar 40 min att fylla tanken. Konduktiviteten 

enligt labundersökning var 13 mS/m 

Den vidare färden gick till Älvsbyn där vi åt lunch på Hotell Polar. Under hela resan berättade Thomas 

om de trakter vi passerade och om djurliv och växter. 

Efter lunchen gick färden till Grodkällan där det redan var ett tiotal bilar. Grusvägen är smal här men 

vår skicklige busschaufför passerade med några centimeters marginal och lyckades också vända 

bussen. Källan som ligger på en skogsklädd myrholme är sällsynt vacker och blev utsedd till årets 

källa. Källvattnets temperatur var ca 5 grader och vattenomsättningen i källan uppskattades till ett 

dygn.  En till mindre källa finns också på myrholmen med en temp av 11 grader och omsättningen 

beräknades till 1-2 veckor.  Roland hittade grönalger, vridbandsalger och spiralbandsalger och 

enstaka kulor av blågrönalgen Nostoc. 

 

Grodkällan fotad av Roland Bengtsson under vattnet. 



Nästa källa Telejåkkällan är också en vacker källa med rikligt flöde och med vattnet ”kokande” upp 

från botten. Flera deltagare röstade på denna källa. Flödet uppskattas till 40-50 l/s temp ca 4 grader 

och ledningsförmågan 3,3 mSm. 

Fikarast tog vi vid Piteälven där rastplatsen ligger vid Ljusselforsen.  Piteälven är förutom ett mindre 

kraftverk vid Arnemark oreglerad och Thomas berättade om älven . 

Till Jokkmokk anlände vi vid 18-tiden och efter årsmötet åt vi en god middag med toast, ryggbiff och 

glass. 

 

Dag 2 lördag 

Dag två inleddes med en busstur genom Jokkmokk och Thomas berättade om Ajtte museum som är 

ägnat åt samisk kultur och historia och om skolorna, kyrkorna och andra intressanta byggnader.   

Messauredammen är en av Europas största och är ett imponerande byggnadsverk. Till bygget 

uppfördes en by där allt från skola till postkontor fanns. När bygget avslutades revs byn och nu finns 

bara en minnestavla kvar. 

Nirrakällan finns på vägen mellan Nattavaara och Gällivare.  

Nirrakällan ligger 15 m från vägen. Vattnet strömmar upp från botten och flödet uppskattas till 50-75 

l/s. Konduktiviteten 3,8 mS/m, pH 6,5 och temperaturen 3,8 grader. Källan valdes till årets källa 2007. 

Dess vatten har tidigare använts vid öltillverkning. I källan fanns gulgrönalger och två arter av släktet 

silkestrådar. 

Efter en snabb färd genom Gällivare åkte vi via Koskullskulle till Hirvasåive. Där möttes vi av ägaren 

Markus Hedman, som visade oss källan och lät oss smaka på det goda vattnet. Därefter delades vi in i 

grupper som fick se den moderna vattenfabriken, medan andra gruppen drack kaffe. Anläggningen 

har stor kapacitet och har en helt ny tapphall. De säljer vattnet Åive över i stort sett hela Sverige. 

Natrium 1,5 Fluorid 0,1, Nitrat 0,2 kalium 0,5 Magnesium 0,6 Klorid 0,8 

Sulfat 1,4 Kalcium 2,0 Kiseldioxid 3,5 

pH vid källan 7,0 

Temperatur 3,5 grader 

Markus Hedman avslutade med att skänka alla deltagare en kasse med ett urval av Åive-produkter. 

 

 

Hakkaskällan ligger vid E 10 nära södra infarten till Hakkas. Efter ett par km möts vi vid kojan av 

poeten David Wayrynen, som läser dikter från sin samling Marken för oss under stor uppskattning. 

Källan ligger nära kojan och nyttjas av jägare och andra friluftsmänniskor. Källan är kokande och har 

gott vatten. Temperaturen 3,2 grader, pH 6,8, Konduktiviteten 2,3 mS/m. 



 

 

 

Lunch äter vi vid Skrövåns sommarcafé. Sommartallrik med godsaker på smakar bra efter en lång dag.  

Rävahedskällan kunde vi inte besöka på grund av den hetsiga trafiken och att det inte finns någon 

uppställningsplats för bussen. 

Hotell Örnvik ligger vid Luleälvens strand, nära landfästet till Gäddvik där vi skall undersöka källan 

nästa dag. Efter att ha installerat oss i rummen, lyssnar vi till Thomas Öberg, som berättar om källor 

på ett personligt sätt. Därefter äter vi en härlig källmiddag med gös och smörkokt potatis. Till dessert 

har de gjort chokladpudding med grädde och hallon. Här avtackades också exkursionsledningen för 

väl utfört arbete 

 

Dag 3 söndag 

Gäddvikskällan på södra sidan om Luleälven kan anas från hotellets fönster där den rinner ut i älven. 

Vintertid är det alltid öppet vatten här vid utloppet.  Det är lågt vatten i älven men grundvattnet 

väller upp från botten i många stora ”uppkok”. Vattnet från västra delen av källan har temp 4,1 

grader och konduktiviteten 15,1 mS/m medan det från östra delen har en konduktivitet på 18,1mS/m. 

Vid sammanflödet var konduktiviteten 15,4 vilket indikerar att ca 80 % av flödet kom från västra 

delen. Roland undersökte algerna och hittade en blandning av samma alger som i Grodkällan 

tillsammans med enstaka blågrönalger och mycket kiselalger.  

 

Smörkällan som ligger vid E4 invid Smörberget är en punktkälla som försetts med en betongring. 

Markägaren Jan Stigsäter hade sågat till et kraftigt bord och en bänk som kom väl till pass när 

Magdalena tog ett gruppfoto. Temp 4,9 grader och konduktivitet 3,5 mS/m 



 

Vid Hägnan som är ett friluftsmuseum träffade vi Ann-Louise Lång som berättade om de olika 

byggnaderna som representerar olika tidsepoker och visar utseendet hos en gammal norrbottnisk 

radby. Här har också många historiska personer varit. Linnè på sin lappländska resa och inte minst 

den ryske befälhavaren Kamensky som bodde i den närliggande prästgården och pratade med 

prosten på latin. Den svenska hären var då i Hudiksvall och norra Norrland behärskades av ryssarna 

åtminstone vid kusten. 

Sista källan var Linnés hälsokälla som var full av järnavlagringar och kontrasten mot de kokande 

källorna som vi sett var betydande. På Linnés tid var ju havsytan nästan 3 m högre vilket borde 

inverkat på källan. Temp 5,1 grader och konduktivitet 19 mS/m 

Efter vi sett denna källa röstades Grodkällan fram till årets källa. 

 



 

”Den stora källan 15 m i diameter och 3-4 m djup är artesisk med ”kokande” botten och dess säregna 

turkosa färg står i vacker kontrast till de omgivande mörka tallarna”. 

Exkursionen avslutades vid Örnvik och vi tackade Hans som kört bussen lugnt och säkert. Några 

deltagare valde att stanna kvar i Norrbotten övriga åkte med bussen till tågstationen eller till 

flygplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


