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Källblänk december 2020
Kära källvänner!
2020 har inte varit ett vanligt år! Vi har inte kunnat träffas som vanligt för att prata om källor eller
för att delta i exkursioner till källor. Den digitala årsstämman var en ny upplevelse som trots allt
fungerade rätt bra. Vid stämman kunde vi också utnämna årets källa, Tingstukällan i Bälingetrakten
norr om Uppsala.
Som avslutning på året vill vi inspirera till en lite annorlunda aktivitet där vi lyfter fram all den
erfarenhet och kunskap om källor som vi har inom Källakademin. Vår tanke är att vi i vintermörkret
kan passa på att utbyta våra erfarenheter och tankar kring våra källor genom att vi be er att svara på
några frågor, om ni vill och har tid:
1.

Beskriv smaken av ett gott källvatten, gärna från en utvald källa.

2.

Hur upplevde du en kallkälla du minns särskilt bra?

3.

Vad behöver du veta för att bedöma en kallkällas kvalitet?

4.

Vad är källor bra för?

Du behöver inte svara på alla utan det räcker att du svarar på en av frågorna. Vi sammanställer
resultatet och du får ta del av alla bidragen i början på 2021. Svaren kan vara mycket olika beroende
på dina egna erfarenheter, vilket betyder att vi andra får lära oss något nytt.
Sedan lottar vi ut fem exemplar av boken Kälda av Birgitta Lillpers till dem som deltar. Vi vill ha ditt
bidrag senast 31 december 2020. Skicka det med email till: ow@kth.se
eller i brev till
Olle Wahlberg
Ekhamra Uthamra gård 3
186 92 Vallentuna
Har du frågor om detta hör av dig till Magdalena Thorsbrink (magdalena.thorsbrink@gmail.com ;
tel. 070 604 81 88 ) eller Linda Lidholm (linda@lindal.se ; tel. 070 346 02 32 )

Nu stundar ett nytt år – 2021. Ett år som inleds på samma sätt som 2020 avslutas – avstånd och
handsprit och inga stora sällskap. Vi får hoppas att det snart blir bättre och att vi kan ses vid någon
fin källa framöver.
Vi har även olika saker du kan köpa från Källakademin enligt prislista nedan
Ett stort tack till Er alla som intresserar er för källor.
Gott nytt år Preses Eva Wendelin

En nyutkommen bok, som beskriver
källor i Dalarna, både på dalmål och svenska

Kälda av Birgitta Lillpers
Birgitta Lillpers skriver om platsens poesi, och aldrig mer så än i Kälda, som både beskriver en högst
konkret källa dit man går och hämtar vatten, dit djuren kommer för att dricka och källan som
metafor, att ösa ur. Kälda handlar också om att nöja sig med det som finns, här, rätt under näsan.
Den är både sinnligt och sinnrikt, en naturlyrik som gör poesin även till en naturupplevelse.

Exempel på beskrivning av källa:
Ett minne från en färd genom Dalarna sommaren 2005 nedtecknat av Olle Wahlberg
Vederkvickelsen
Viker av från asfaltvägen in på en skogsbilväg och stannar
Solen lyser på tallskogen och den mjuka mossan
Strålarna färgar väggarna i en källa med kristallklart vatten
den är tre meter bred och flera meter djup
Klär av mig hoppar i, vattnet kyler kroppen och efteråt värmer solen huden
Strax är jag klar att fortsätta färden hem med sex hinkar nyplockade och rensade blåbär.
Det räcker till havregröten ett tag

Prislista för böcker, klistermärken, muggar mm
Priserna gäller vid direktförsäljning på seminarier och exkursioner
Annars tillkommer frakt
Källor i Sverige

212 kr

Källor i Sverige kan enklast köpas på bokus.com för ca 289 kr med frakt
Kälda, en diktbok om källor i Dalarna på svenska och på dalmål (Birgitta Lillpers) 170 kr
Kälda kan enklast köpas på bokus.com för ca 170 kr med frakt
Kolsyrat, när mineralvatten stärkte hälsan (Anders Hult)

150 kr

Källor i äldre måleri (Anders Hult)

200 kr

Vård, skydd och nyttjande av kallkällor, ett häfte i färg

125 kr

Häftet kan laddas ned gratis från kallakademin.se
Medicinsk geologi (Olle Selinus)

100 kr

Musik till vatten och punsch, kring svenska blåsoktetter vid brunnar,
bad och beväringsmöten (Ann-Marie Nilsson)

310 kr

Källflöde av Grågylling, en bok med video. Sånger från mark och vatten 125 kr
Markens öga, en film om kallkällor (video) av Kurt Skoog
Tygmärke
Klistermärke

125 kr
10 kr
5 kr

Vikmugg

30 kr

Bandana

25 kr

Sittunderlag

50 kr

Tygkasse

50 kr

Vykort

2 kr

