Helgasjön
Texten är skriven av elever i åk 6 på Hovshagaskolan under vårterminen 2018.

Helgasjön- en beskrivning
Helgasjön är 48 kvadratkilometer.
Den är 21 meter djup på det djupaste stället.
Medeldjupet är 7 meter.
Avståndet till havet är 110 kilometer.
Helgasjön är väldigt flikig med fyra djupa vikar och sjön ser lite ut som en sjöstjärna. Den
bildades när sprickor i berget vattenfylldes för länge sen.
Helgasjön avvattnas genom Helige å som söder om Åsnen byter namn till Mörrumsån.
Helgasjön är en fin badsjö. Förr tog Växjö kommun sitt dricksvatten från sjön men det gör
man inte längre.
Sjön har ganska bra pH-värden och är inte försurad. Den är inte heller speciellt övergödd.

Fiskar i Helgasjön
När man har provfiskat har man fått följande fiskar i Helgasjön:
• Abborre
• Björkna
• Sik
• Siklöja
• Braxen
• Gärs
• Gädda
• Gös

•
•
•
•
•
•

Löja
Mört
Nors
Sandkrypare
Sarv
Ål

Dessutom finns det signalkräftor och elritsa.
Helgasjön är en bra fiskesjö!

Sluss i norra Helgasjön
Åby sluss i norra Helgasjön byggdes 1887 och hade 125-årsjubileum 2012. Slussen byggdes
i samband med en satsning på sjöfart i Helgasjön. Det är Sveriges sydligaste sluss. Längden
på slussen är 35,8 meter och bredden är 4,9 meter.

Ångaren Thor
Ångaren Thor byggdes 1887 och användes för att köra människor på Helgasjön.
Varje sommar kan man åka med ångaren Thor. Den ligger vid bryggan vid slottsruinen.

Kronobergs slottsruin
Borgen uppfördes på 1400-talet. Då var detta oroliga gränstrakter mellan Sverige och
Danmark. Danskarna brände borgen och den återuppbyggdes.
1542 erövrade bondeledaren Nils Dacke borgen men 1543 tog Gustaf Vasa tillbaka den.
Borgen byggdes till och var klar på 1590-talet.
Sedan slöt Sverige och Danmark fred och då var det strategiska läget inte så viktigt längre.
Då tog ingen hand om borgen och den glömdes bort.
Nu är borgen iordninggjord och man kan gå runt och titta. De har byggt en ny vindbrygga och
det är spännande att gå runt i olika gångar. Borgen brukar vara öppen hela sommaren.

