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,Ostg'öta-Bladets första hembygds-
nummer f'öreligg!err härmed. Det har,
som synes, ute5luta,nde ägnats åt det
stora och rika Lysings härad
med dess åtta socknar. Det är utan
nå.gxa pretentioner p& att hava ;å-
stadkommit något uttömmande om ;
Lysing,- som fdetta, hummer utsän-

--s-ips . llt `'f'ör låi.ap,phandiga upp-
gifter torde ji vissa fall förekomnra
och möjligen b! ar åtskilligt av in-
tresse undgått var uppm 1k'samhet.
T W-n om detta bedja vi om växa läsa-
res benägna ,överseende. Under, hrläd-
skande tidningsarbete har vårt L'y-
•singsnummer ej kunnat bli fullstän-
digare än det är, men vi hoppas att
den goda avsikten : !Sltärkandet av
kärleken och intresset förr hhemb'yg-
dens historia och förhållanden måtte
uppskattas och att v.år början till
mera • ingående iortsbeskr .ivningar
skall. vinna god fortsättning .

Vi mottaga och skall alltid med
nöja införa de kompletterande UPP-
gifter fån Eder ort, som ni anser
vara, av intresse för en störtre all-
mänhet .

På, samma gåtig bedja vi få fram-
föra, ett tack till de personer i Ly-
sing, som välvilligt varit oss behjälp-
liga med införsk'affandet av, erfor-
derliga upplysningar .

Red.



Lysings
härad .

En liten orientering från Ömbergs
hjässa .

.•,+, 5olig• itigii'stida,s" Täppe&Lgen
2zöäv, r-e,

len. u de brr.rt: vackra tavla, gom
utbreder sig runt omkring Digi?

Under dig åt väster, ser du Våt-
terns böljox glittra a i solljuset, och
bortom dem stå: västgbtaskogarna
som en dunkei.g•ön mur, i vilken här
och var ett häl slagits av en böljande
sädesåker .

Slå vänder Du blicken åt rakt mot-
;satt håll. Tavlan, Du då ser, är av
helt annat utseende men icke min-
dre hänförande. Rlznt den på denna
vy diominera :n;de sjön Tåkern ligga
sadesfä,lt vid sädesfält h(är och` var
omväxlande med gröna dungar, ur
vilka 'de välbyggda bondg!årda,rnas
,och de rödvita småh'emm'ens stugutak
titta fram. Inför detta storslagna
panorama stannar Du helt visst in-
för en d e 1 av detsamma : `det mellan
T.åkern och de stora skogarna i söders.
Landet däremellan heter L y s i n g s
härad .

Närmast vid foten av »Berget» lig-
ger V. Tollstad socken. Den lilla
kyrkan med det fyrkantiga tornet
synes i en vacker lövdunge rakt i
söder. Närmare Vätterstranden sei
Du Hästholmen med dess järnvägs-
station och hamn. Alldeles vid fo-
ten av berget • ligger Alvastra, med
sin gamla klosterruin . Från Alva-
stra löper landsvägen som ett (grått
band mellan de gula, fälten mot syd-
ost .

Om du följer denna väg med blic-
ken skönjes på en höjd ett grått
kyrktorn av säregJ t utseende . Det
är He da kyrka, och runt omkring
denna utbrederr sig Heda socken .,
Denna socken sträcker sig mot norr
ända uppstill Tåk'ern . Den stora
mossen, söder om sjön, hör till stor
del under Heda .

D,u följer samma väg, vidare. Den
kröker från Heda mera i ostlig
riktning och går snart 'förbi Röks
kyrka, alltså genom R ö k' s socken .
Denna gränsar i nordost och öster
till Svanshals socken, vars, kyr'-
k'a synes bortom Röka ,men betydligt
närmare Tåkern. B6-titom Svanshals
ligger K u m 1 a som är en liten an-
'n'exförsamling till ,Svanshals. Bort-
om Svanshals och Kumla åter tagler
ett annat härad, Göstring, vid .

Nu har Du betraktat den del av
Lysing, som ligger på slätten . Men
en stor del av, häradet upptages även
av skogsbygden där nere i söder som
vi här ovan talade om' . • Det är hä-
radets tre skogssocknar, Du nar
där nere .

Du ser ett tätt bebbygjgti samhälle
så att säga i sklogab'rynet ett styc-
från Vättern. Det är det :raskt'
,framåtglående Odeshögs by, den för-
nämsta_ i 0 d e s h ö g s socken .
Denna senare ser man emellertid ej
så mycket av, ty den skymmes av
den täta gardin som skogen bildar.

Öster ut från ;Odeshög ligger en
stor kyrka på, en höjd. Det är 51
Aby. Största delen av socknen ut-
breder sig i de mäktiga skogarna ;
söder ut .

Den sista av häradets slocknar,
Tr e h ö r n a ligger sydost och öster
om 8%. Aby. Något av denna socken
kan du ej se från den härliga ut-
siktspunkt. Kasta därför i stället
en sista beundrande 'blick över den
del av häradet, som ligger inom Din
synkrets .
Du kan då bl. a. se, att flera

utmärkta vägar gå igenom Lysing .
Förutom den ovan omtalade, går en
väg från Rök följande skogskanten
till St. Aby och Odeshög. Från He-
da löper en väg urpip till $t . Aby och
alldeles vid Ombergs fot ser Du
landsvägen Vadstena--Odeshög .
Vill man emeellertid ej begagna va-

re sig, vanliga hästar eller »apostla-
hästar», kan man använda ett tredje
slag, nämligen ;ånghästarna. Just
nyss kom en liten ångare bortifrån
»Västergyllen» och lade till . i Häst-
holmen. En stor del av passagerar-
na stege så p!å ett från Odeshög kom-
mande tåg, som förde dem' mot Vad-
stena, en bannan del med ett annat tåg
genom Reda, Rök och Svanshals bort
mot stambanan vid Mjöllbiy .

Lysings härad ,är, som Du av det
sedda kan förstå ett härligt styc-
ke svensk kulturbygd- Man skulle
kunna likna häradet vid en stor, stor
egendom med bördiga välskötta åk-
rar och skog till husbehov .

Historik .
Det var huvudsakligen utefter

Vättern, som våra förfäder med
flintyxan i hand arbetade sig' upp!-
åt landet söderifrån, Att de med
fördel skulle kunna bo invid Vättern
är lätt att förstå. Månget yxhugg
o. månget spadtag har gjorts sedan
denna första tid nere i Lysing. och
resultatet av många generationers i-
doga ark te är i sanning storsla-

pet. 1 r`e ta, sammanhang- m> . kan-

ske omnämnas de sedan ett i0-tal
år tillbaka bedrivna arkeologiska, ut-
ga'ävning•arna i Alvastratrakten vil-
ka, som bekant, lämnat synnerligen
rikliga och viktiga resultat .
I gamla skrifter omnämnas Ly

.g sing redan i ett brevvfrån år 1335,
där det talas om »L,ösinge». Att
det då, ej var fråga om det nuvarande
Lösing framgår därav, att »Göstrin-
ge» (Göstring ) nämnes i samband
med Lösinge. Ar 1347 skrives nam-
net »Lysingsheradh» . Det firekbm-
mer sedermera ofta i de gamla
skrifterna . Under medeltiden hör-
de häradet till Hovs län ochomfat-
tade då liksom nu landet söder om
Omberg och Tåkern .. Den största
delen av Lysing var emellertid då
vildmark. Norra delen har varit
odlad, redan under den förhistoriska
tiden. I "Gustaf Vasas testamente
tillföll Lysings härad hertig Mag-
nus .

Tingsplatsen, som ju i äldre ti-
der spelade en stor roll varår 1383
förlagd till Hästholmen.,' Omkring
år 1600 hör man talas om tinget i He-
da. Senare flyttades det till St .
Åby för att slutligen få sitt säte
i 'Odeshög omkring 1820.
. Lysings härads sigill framställer,
ett träd omkring vilkbt %tår »Lp-
singls h'erads sigmet 1&69».

Kommunikationsförhållanden .
Kommunikationslederna i Lysing

ha helt naturligt under tidernas lopp
allt mer f'örbättr .ts . DPe gjoda lands-
,v,ägar, som genomlöpa tehäradet kors
och tvärs, kunde, lättförklarligt nog,
ej i längden tillgodose de ständigt
stegrade krav, p;å ökad trafikförmåga
som för varje år gjorde sig allt
mera kännbara. Den 13 nov,. 188'8
invigdes banleden Vadstena-
Ödes-hög. Förslag till banans anläglg'an-
,de väcktes redan 1884 . Den 6 fnbr .
1886 hölls konstituerande bolags-
stämma. Det statslån, som bevilja,
des för ändainålet, belöpte sig till
300,000 kronor. `Hela banan ~Vad-
stena-Odeshög, är 32 km . Dess
spårvidd 0,89 .

Slenare, år 1910, anvigldes Mjölby
-Hästholmens järnväg som otvi-
velaktigt har en stor mission att,
fylla, men -gom till följd av, omstän-
digheternas makt i ekonomiskt hän-
seende ej synes vara, någhn särlrles
lukrativ affär .



Sången till °Lysing "
Karl S 'uanbarg.
(För Östgöta- Bladet ; .

Itu O ir ; g~~ilens pa ': vå C.ti e n ; ,tyr?

Där herramen ännu timras a ,1 kärlek , tro och dygd,
och Saga än på forntidskumlet drömmer .
Där våra fäder strävat och röjde stig en gång,
och, levat, älskat, lidit, - dig ägnar jag min sång,
min barndomsbygd , vårt minnesrika Lysing .

Jag glömmer ej den tjusning, som fyllde piltens håg,
när som från Ombergs hjässa första gången
av sommarsol bestrålad jag- :ysingsslätten såg,
och ifrån Tåkern hörde svanesangeh .
Jag tänkte då, hur vida min färd än månde gå,
tillbaka hit min längtan beständigt dock skall stå,
till skog och fält och ängar uti Lysing .

jag gått i Sätra skogar i dunklet mången kväll,
oc skymtat Huldran när ja g stigen mistat .
'a stått på kyrkogården i Rök vid runohäll,

tappre fäder sina bragder ristat .
Och bort från nutidsjäktet min ande ofta gått,
mång tusen år tillbaka och bland det folket stått,
som byggde sitt "Wenedig" här i Lysing .

jag följt på deras bryggor med dem till deras stad
sch smugit in bland deras skygga leder,
Uid dras härd jag skådat i hemmen rad vid rad
ett liv med annan kult och andra seder .
Med dem och oss den skillnad så stor dock ej kan bli .
De kunde älska, hata och lida de som vi
och dö och gömmas i vår jord i Lysing .

Men tidens vingslag susa och sekler rulla fram,
och glömskans dok kring `träskets stad sig breder .,
1 Brobro jord den slumrar. Jag ser en yngre stam,
vars Hövding från sitt fäste skådar neder .
Hans örnblick över nejden helt hastigt gör en rund .
Därborta skall han bygga uti den väna lund "
åt vite Jurist ett tempel uti Lysing .

Och snart på vigda grunden de fasta murar stå,
med valv och former djärvt och ädelt skurna,
Mång biltog här får fristad, de kvaldas suckar gå
till fridens Gud, på bönen, vingar burna . - - - -
Nu tiden klostrets murar m .r jorden jämnat har,
men skönt uti förfallet står n i spillror kvar .
Rlvastrums klostertempel utiv-ysing .

Jag slutar enkla sängen, jag hinner nu ej mer,
hur ringa än jag haft att här berätta .
Nu 1-leda gråa kyrktorn på slätten sist jag ser,
en åldrig minnesvård från tid för detta,
Igenom agra nejder min färd med tåget går,
tills målet för min utflykt i Odeshög jag når ;
vår -pigga. glada huvudstad i Lysing .

0



es-högs
socken .

sögs socken gränsar i norr i
stra '.bollstad och Heda, i-ö--',
1 St. Aby, i söder till Gren-
l:en och i väst-norcl-v,äst till
i. Sbckiiens areal utgör
ar, ,därav, 9,805 land. Den är
arra del ett slättland, marken
'ars bergblunden och stenig .,
alen utgpres jorden av sand-
mot södra delen förekommer
vantmylla .
id insjöarna märkas Ängse-
rh Visjöarna. Svämsån, som
uppe i _ !Småland, har vid Orr-
tt utlopp i Vättern. Den s.
'sjömossen har ford'omudage va .-

Dn edsvägen mellan Linköping ')ch
ia går åt sydost förbi kyr-
ill bron över Svämsån, däref-
lx den sydost till länsgränsen .
a, som förr varit my(sk'et bac-
imlades omkring m'edio av 1800-1

n litet var vet, brukar utsoct_-
~olk" med en anstrykning av lö-
alla Odeshög för »<)ssjö». F-
,rtid has socknen någon gång
)mtimai hetat så . Man har
t sig att » Ossjö» har något att
med öster och sjö, men detta

gande, lär sakna fog för sig .
ishrg°h» nämnes redarl-- : 1-8,
detta namn uppkorninit vet man
er ej med säkerhet . I{smellerticl
~e »hög» ha att göra -med den
eller höjd som veterligen fun-
på den plats, där den gamla kyr-
uppfördes på 1100-talet .

in så gammal bygd som: 0deshög
naturligtvis många minnen från

gee sedan svunna tider . Vid. kyr-
n finnes en runsten vars, inne-
11 tolkas sålunda : -1 reste denna.
;n efter sin fader Helge . Vid SAnd-
agubacken finnas ättehögar och
utastznar, och vid Rby hage, in-

7vägen till Pollstad, märkas sten-
ttningar. A- en omkring 11 m.
ng oel 5 m. bred blergk'ulle å
rikstorps ägor påträffades år
375 den största fornskatt, som nå-
onsin blivit funnen, i Östergötland .
Det enda i Sverige funna svärd,
brsett med' stämpel' --- MARLIM
led romerska, bokstäver - är' an-
räffat i Ödeshögs socken . Som be-
,,is p4, denna trakts tidiga beflolkande,
Ämnes det märkliga fyndet år
L904 av, flintföres å,l från äldre sten-
3,ldern. Invid gamla vägen mellan
Gränna och Ödesh'ög - = finnes en
sten, Prinstenen , -där en dansk prins
yrunder danskarnas härjningar' i desea
trakter ' stupat föll en svensk kula,
sänd från ett balkhåll . Danska hä-
ren drog sig efter detta tillbaka .
Folkmängden i Odeshög var på

1750-talet : 1,780, 1800 : 2,089, 1850 :
3,027, 1910 : 2,673, 191,8 : 2,770 .

Ödeshög - 'Ivs~
sugs huvudstad .' .
Det omkring kyrkan uppväxande

stationssamhället har genom' sitt lä-
ge, stor förutsättning för framåt .
skridande. Vid torpt sammanlöpa,
nämligen fyra landsvägar, varige-
nom byn tillföres resande och rörelse
på flera sätt. Denna rörelse har
betydligt ökats, sedan på den av
alla välkända handelsman Johan-
näs initiativ torgdagar på 60-talet
infördes. Från denna tid började
samhället utvecklas och gå, framåt
såväl i affärer slom byggnadsverk'-
samhet, vilken v,erk'sa.m'het fick god,
fart, sedan järnvägen kom till stånd o .
h är f'iek sin ;ändporr k't . Någon riktig
fart vad byggnadsverksamheten be-
träffar började dock' ej förrän i
slutet på 90-talet. För att kunna
på ett rätt sätt reglera denna beslu-
tades antagande uv en frivillig bygg-
nads- och brandstadga. Och' tackva-
re denna byggnadsstadga och den
samtidigt valda byggnadsnämndens
intresse för saken, blev byggnads .
verksamheten förd i rätt riktning,
så att hela samhällets västra del
som helt och hållet är nybyggd nu
ter sig på, ett särdeles tilltalande
sätt. Med sina, breda gator och re-
reguliära byggnadslinjer, -- sina
vackra hats, alla med väl vårdade
trädgårdar, -- är denna sarnhäl .lets
västra del biide nr-vdlig och tr€,vl .ig
att skåda .

Kring torget och öster därom har
även uppförts flera stora,
byggnader, samt norr orn torget
jämte flera vackra, boningshus, ert
del ind-ustrianläg~gning!ar, såsom an-
delsmejeri, gjuteri- och iåekhnisk
verkstad, en större snickerifåbrik~o .
s. V . I övrigt finnes inom samhä.l-
let ej mindre än fem snickerifabri-
ker, som a'll'a drivas med full
fart. Insöm samhället finnes dem-
utom ett mångtal affärer, varav en
ael ganska stora, vilket visar, att
affärsverksamheten hållit jämna
steg med byggnadsverksamheten .

För förmedling av penningrörel-
se finnes avdelningskiontor av. såväl
Sydsvenska Kreditaktiebolaget som
Osterg, Enskilda bank. Ävensom
sparbank. Dessutom finnes apotek,
l'äk'are och veterinär postkontor, te,
legraf och telefon m . m .

Ett eget elektriskt verk håller
samhället på, att bygga vid inköpta
vattenfall vid Orrnäs,-och detta . vän-
tas bliva färdigt . i höst. Samhället
saknar dock' ej elektriskt belysning
ty såväl förra, vintern ;tom även i
höst drives den elektriska genera-
torn med ångkraft.

Att Ö:deshög dessutom varje tisdag
har stora torgdagar samt andra tis-
dagen i varje månad kreatursmöten
torde vara allmänt bekani, ehuru nu
rörelsen, helt naturligt ifråga om
lantmannens produkter ej är sådan,
,som under normala förhållanden .

0deshögs samhälle har, som ovarr
nämnts, utvedklats och gått framåt :
piå ett så glädjande sätt, .att det pilt'
senare tider börjat man och man e-
mellan dryftas, att tiden k'trncle vara
inne begära, köpingsrättigheter föl -
att kunna, på ett fullt, til'fredssi .äi-
la.nde och effektivt sätt reglera sanm-
hällets vidare framtida . utveck'l'ing,
vilken utveckling, vi hoppas skall
fortsätta i samma raska, tempo ss-)m
hittills.

"Centralen",

Tingshuset.

Ett djärvt okynnesdåd mot Ödes-
,högs tingshus .

Från 0.deshög omtala., på,
1800-talet ett alv, okynne be-
gånget dåd, som likväl blev utan
vådligare följder . Under det Tät-
tens ordförande jämte några av hans
bekante voro församlade i tingshuset
hade en sten blivit inkastad genom
en fönsterruta. Man saknar under-
rättelser om såväl verik'ställa :ren av
denna bragd sam ont orsaken av det-
samma .,



©deshögs ;kyrka .

Kyrkan ligger på en höjd, från ( a).taret . Den gamla sakristian är, nu-
vilken man har den allra härligaste
utsikt, dels över slättfen i norr, dels
över Vättern. Att döma av de kraf-
tiga murarna i kyrkans östra del
är denna mycket gammal . Åren 1781
och 1786 sjZ'edde så tillbyggnaden
åt väster ; vapenhuset uppfördes siät-
nämnda är. Anda till fix 1 89 låg
altaret i öster och sakristian ak'om
detsamma, men nämnda är skedde
stora förändringar vid en då före-
tagen reparation . . Altaret fö flytta .-
'dess till den västra gaveln, åh sakri-
stian f'örlaides till en ny utbyggnad
i västra ändan med nedgång bakom

mera 'omändrad till vapenhus. Or-
geln, som förut hade sin plats i
v1stra ändan av kyrkhn blev p;lace-
r,ad i den östra . $,,väl sorgelverk
som bänkar iblevo 1889 nya . Predik-
s::;solen är emellertid den —gamla år
1796 av rusthållaredrrän Jöns_
.-IVe i I~ o0 nru :_:ta. I kyr-
i,c irc finnas isyra ljuskronor av gul
metall . Det inre taket är av trä,
im_h ej välvt . De båda ringklockor-
rus, som hänb i tornet äxo från
i iOO-talet . Såväl torn som tsk äro
1 Uirida med koppar .

a

Visa, mig ett land, där du kan mer dig trygga,
Kan vad du tänker yttra mera fritt,
Och mer vid, allt vad du må kalla ditt,
Av lag och överhet beskyddad . bo och bygga,
Än i v är glada, friska,, sköna, Nord .

F_ . M. Franxen .
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V"^deshögs affärsliv.

Handl. Otto Lejon .

De drag, slom skönjas härovan,
äro säkerligen bekanta inte blott för,
alla Oddeshögk or tutam även för de
flesta av alla dem, som; bygga och
bo i de ;Odeshög angränsande sock-
narna. Och är v 1 därpå att un-
dra ? Ingalunda 1 Handlandena,; Le-
jon och Löf äro nämligen 'bland or-

,Det Lej'onska namnet har i ödes-
hög alltid haft god klang. Och om
vi så skulle kombinera det med nam-
net Fredrikssion, så försämrar det
ingialund,a saken utan tvärtom . Han-
delsfirman Fredr!iksson & Lejon star-
tades 1887 med lokaler i gamla gäst-
gl;ivaregården. Dessa blevio: emel-
lertid snart för tr1'ånga och år 1889
inflyttades affären i nya tidsenliga
lokaler i det nybyggda huset vid
torget. Ledningen av affären öv;en-
togs vid denna tidpunkt av, den ene
delägaren i firman hr t)tto Lejon,
som alltjämt innehar densamma.

Vid sidan tom sin a'f'färsverksiam'het
sköter hr Lejon befattningen som
direktör i Ostgöta-bankens avdel-
ningskontor. Dessutom är han hyr-
ko- och skolrådsledamot, kassaför-
valtare av, kyrkans och skolans rä-
kenskaper m. m.

'Karl Löf är född i St . Alhy. Han
började sin . affäxsbana i ,svanshals.
År 1884 kom han till Odeshögg och
öppnade egen speceri- och diverse-
affär, slum han nu arbetat upp till
en av platsens största inom Mh an-
schen .
Noggrann och ordningssam, som

haaul. Löf är, h .r han bli'v'it mycket

Handa. Karl Löf.
tens äldsta affärspampar . Bad; 3rå
gjort sig kända ej` blott genom J i:ha
framsynta :affärstalange,ii utan en
och icke minst genom sina geckigna
,personligheter, som förskaffat"' rleni
bida. ' det vidsträcktaste förtro-
ende och en den talrikaste 'vän-
krets .

anlitad i flera revisorsuppdrag.
Hans städse glada gemyt och ovan-
ligt goda humör har förskaffat, ho-
nom stor plopularitet inom samhället .

Oideshög; är ingalu;n ;~da 'vanlottat
på handelsmän . 'Förutom de ovan
nämnda ;anteckna vi följande :
W. Hiolstenssonsi speceriaffär, Hvet
landa!blöden, inneh. A. Thunhorg, ma-
nu,f;a.ktur o, 'la!ytesaffär, Tannef ors
boden, inneh. J. F. Johansson, ma
nufaktur, A.-Do :l . Siigfr. Kuller-
strands pappershandel, Emil Johans-
son och C . .,W. Nilssons järnaffärer.
Charkuterister finnes det gott om,
ej mindre än fyra, nämligen C . 0.
Falk, A. Andersson, Gideon Karls-
son och Henning Gustafsson. Mode-
affärer är!o Emma !Slc''heutz -och Lim-
ma Ahlgvists' Eftr . . och skohandel
innehas av 0 . Hedin, filial i Sijö-
berga, J. Hallin ioch E. 'S i,'bel . Biand
möbelsnickare intaga K. , Falk och
Osk. Gustafssons Eftr . i: främsta,,
rummet.

Dessutom finna, naturligtvis`
skräddare, målare, smeder; o. s• v.

For att tillvarataga sina, intres- cn'
ha affärsmannen sir.mmanslutit sig
i en hande'lsfor, ning, ined ha:ndl .
Karl Löv, sloni ordför:.a•nde .

Folkskoleväsendet
bar under de senaste timin varit
statt i riisk' utveokling. Förra .ä :r'et .
inf'iirdes vardagsläsning .
Lära- måste på; grund härs,v
ö-as ioch flera skollokaler föryhyräs
inom samhället. ' Uppförandet av
nytt skblhus har till följd av kris-
tiden måst anstå, tillsvidare.

FörLsanilin- .Lärarepersonalen inom
gen. är f'öljand'e :
Inom' bysamhället : F'olksk'ol-

lärarna Emil Augustinson, förste lär
rare, och Nils Normolli ; folkskol-
lärarinnorna Hildun Andersson och
Ina !Slundström småsklollärarinnorila
Alma Sivensson, G,unhi .ld Johansson
och Anny Qustafsson .
1 M .unkery .d : folkskoll. El-

ving Johansson och sinåskbll . Ju-
dit Lbndgvist.
I Sliggeryd folkskoll. A. F.

Nilsson och smiåskoll . Ester Carls-
son samt vid

F o ger y d s mindre folkskola lä-
rarinnan Milda Nilsson . '
Missions- och nykterhets-

verksamheten
är synnerligen stor och livaktig .
I Odeshögs socken finnas ej min-

dre än 'sex större miss!ionsif'örlening r: .
Intom bysamhället : Odeshögs miste
siionsförening, Udeshögs. Baptistför-
samling och Frälsningsarmen nierd
sina stora ps äktiga ny. byggda sam-
lingisLokaler' rymmande flera h'und2la
personer. Stava-Bultsb'ols o . Hadd-
åsens missiongf'örenin'gar avied gina
miss'ionshuss.

Bland nykterhetsföreningar ät
gloodtemplar+ord'en Herlkules den äld-
sta. Dessutom finnas fyra blåblands-
föreninglar : Odeshögs, Stava, Bults-
bols och Haddåsens, med från des-
sa föreningar valda ombud den s

. k, nykterhetseentra.11 iomrnitt~n, som'
samfällt utfört ett v;aekbrt arbete för
nykterhetens befrämjande .

Inom varje -missionsförening, fin-
nas dessutom större ungdomsförlenin-
gar, sång- och musikföreningar.



Kommunala be-
fattningar i
Odeshög .

Kassör Emil Björkman,
kommunalnämndens ordförande .
Kassör Emil Björkman

är otvivelaktigt den man, som in-
lagt de största, förtjänsterna i O- j
deshägs kommunala liv. Id'ans arbets-
förmåga gränsar hart när till det
otroliga, varom ock alla de fram!-
skjutna förtroendeposter inom sam-
hället han på ett i allo mönstergillt
sätt bekläder Wira, nogsamt vitt-
ne .

Kassör Björkman har i 15 årI va-
rit kommunalstämmans ordförande,
från vilken befattning han emeller-
tid på, un:d av hopade. göromål av-
gick för några år sedan . 1 över;
ett 20-tal ;k har lian varit ledamot
i klommunalnämnden, vars ordföran-
de han för närvarande ärt. Bland
övriga uppdrag kassör B.. innehar
må nämnas : vice ordf. i kyrko- :o .
skolråd, ordf'. i byggnadsnämnden o .
tingshusstyrelsen. Dessutom har han
varit brandchef i inånga år, k .
he.fhdes :om'b'ud i taxeringsnämnden,
nämndeman m'. in .

Kassör . Björkman: har genom sin
mot alla vänliga, humana och tillntö-
teskfiende personlighet förvärvat sig
allmän och uppriktig aktning och
sympati .

llandl. Emil Johansson,
kommunalstämmans ordförande .
Kommunalstämmans ordfd-

rande i Odeshög är sedan den 1 jag
nuari 1913 jär'nh`andladen Bm i 1 J o-
h a n s s o n . Han är desslikes ord-
förande i pensions- och valnämnd o .
styrelseledamot i Ostergötlandss En-
skilda Bank, ledamot i taxerings-
nämnden .

Handl. J. är livligt kommunalt
intresserad och' har nedlagt stora för-
tjänster inom samhället, där han åt-
njuter allmänt förtroende .

Backasand .

Kommunala befattningarna
i. Od.eshbg ärro i sin helhet följande :

I ko mm'un,alnämnden r kas-
sör E',milBjörkman ordf ., och hlr;
J. A. Nilsson, Ödeshög, v. ordf. Le-
.damöter äro dessutom hrr; ilen-,
xiing Gustafsson Baclirasand, K'..
Johansson, Oninge, Robert Frid,
,Svemb, Gustaf Isaksspn, Pilgården,
0. Fransson, B,ultsjol, P . J. Gustaf'sl-
sbn, Tyrsabol, Ernst Johansson, 0 .
jan, och 0. Hedin, Sjbberga. i
Mo mmun ;aIstämmans ordfö-

rande är handl . Emil Johansson.
Revisorer för; kommunens r!äken-

per äro hrr Karl Löv, Emil Augu-
stinson och Emil Johansson .
Kyrkor och skiolr .ådets ord-

förande är' komminister J . Wern-
borg, v ; ordf. kassör E. Björkman,
Dia övriga ledamöterna äro hrr A .
Andersson, Odeshög,, Oskar Anders-
son, Orrnäs, J . A. Nilsson, Odesi-
hög, Albert Karlsson, Sitaffanstorp,
Hjalmar Andersson,' Rossholmen,
Viktor Andersson, Råby, Klas Jern,
Skälaby och Henning Gustafsson,

Kyrkovärdar .äno hr A J. Anders-
son, och Otto Lejon, Odeshög. Den
senare är även kassör .
,Ky rkan.s och skolans rä-

kenskaper revideras av, hrr Karl
Löv, Emil Johansson och Tå. ;Wer-
ner.
Valnämnden : Hrr Emil Jo-

hansson, ordf., Oskar Andersson,
Orrnäs, August Svensson, Gdemhög,
och L. E. Palm, Odeshög.
Taxeringsnämnden : Liands-

fiskal Hoimstedt, ordf., kassör E .
Björkman, Kronans ombud, samt
kommunens valda ledamöter hrr 0-
skar Andersson, Orrnäs, Emil Jo-
hansson, Th. Werner, L. E. Palm,
August Sivensson, och Arvid Ehn,
Odeshög, samt Henning Gustafs lon,
Backasan.d, - och Viktor Andersson,
Tellekullen .
Läkare sära iM . Bergh'oltz, ptio-

vinsialläkare, och H. Hemming.



Från gången tid n

Ur den gamla -V,axistenatidningen
»Gengånga,ren» a v ar 18 .46 h a vi
hämtat följande små• blixtinteriörer
från Lysing :

När Ödeshög och St. Åby konrmo
i luven på varandra.

»Förliden Kristihim'm,el:sf'är,1sdag.
på aftonen föreföll r t:t obehagligt
uppträde i Odeshög. Under pågå-
de av, enn i kyrkan anordnad konsert
blevo vare sig av okynne eller re-
ligiös fanatism, omkring 30 fönster-
rutor genom stenkastning: inslagna.
Därefter utb;riöt ett vildsint slaggmål
emellan invånare från St. Åb"y soc-
ken å ena sidan och från Odesh'ög
å den andra, vilket räckte lå'ng fram
på natten. Huruvida någon blev .
skadad till liv och lem är oss obe-
kant, men att blöd flöt i betydlig
mängd hava åsyna vittnen berättat .
Det är och förblir ett i alla avse.
e-nden obehagligt tidens tecken, att
spå nära sockengrannar, som till och
med lyda :under samma pastorat, ej
kunde förlitas, utan split och blodiga
uppträden skall uppkomma ,av, sil rin-
gg anledning som ätt ett m'usik :a-
liskt, nöje anställes av den ena utan
att den andra rådfrågas ,vilket här-,
lär varit fallet.

Forntida marknadsliv i Ödeshög .
-Marknaden i Odeshög förli.den

Thorsdag var temmeligen talrikt be-
sökt, och rörelsen någorlunda: liv-
lig :. Några andra avbrott i hän-
delsernas lugna gång' hörde vi ej
omtalas, än att en för olovligt till-
grepp' av andras egendom förut till-
talad g'ub'be, blev, såsom misstänkt
för åtkomsten •av åtskilliga silver-
pjäser, dem han sökte avyttra, ilo-
gerad i_ arresten . :Fram på följande
natten hade dock ett större slagsnål
utbrutit, därvid ej allenast glas o .
buteljer på en av därvarande r'esta-
urati'oner blivitkrossade, utan även
både fönster och dörrar; sprängts,
möbler sönder'bbrutna lo . s. v., så att
platsen .följande.-dagen visade .en
hemsk blick av förödelse.»

När St. Åbyherdens får bleve
svarta .

»På därom gjord anmodan vilja. vi
nämna, ett i 8t. Ab'y utspritt ryk-
te, det'åtskilliga, obehagligh'eler ny-
ligen skulle träffat kyrkoherden i
St. A'b'y Hr Prosten Kinmansson,
såsom att hans får skulle blivit i- 1
verstrykne med tjära,, åtskilliga sel-
don blivit sönderskurna, o . s. v . I

P:å trovärdiga personed,, försäkran
fcrkla-.rå vi detta rykte föii helt v~c'ti
hållet ogrundat samt råda den inga-
lunda okände utspridaren härav att
en annan gång begagna mindre även-
tyrlig , medel för sin hämndlust, så
vida, han vill undvika att f'å sitt
namn offentligen kungjort.»

trär -gapgen tid .
När mormonerna grasserade i att föra nytt på banan an , förfalskäVästra Tollstad. 9'å vår,, lära sann ! De gjorde ingen
Ett tidningsbrev 'friån V. Tollstad hemlihet av, att de tillhörde den

av, !år '1888 : m;ormoniska sekten . Även ett dileras
»Mormoner hava börjat gtassera i konstgrepp må benlärkas, att de upp .

denna ('örsamling , ehuru man väl manade sina åhörare att riansak!å uti
knappast borde k'unn'a , förutsätta alla religionsmeningar -- för, att där
att deras apostlar här skulle hava igenom naturligtvis komma 'en "
nagpn ' :framtid för sin verksamhet. iokritiska hopen att i tvivlets
För att emellertid lämna allmänhe- natt få syn på morm onismens vägle-
ten en inblick i förh;ålland:et sändes dande stjerna . ty icke kunna mor-
härmed en avsk'rivt av' PO, tokollet mionerna• låta en tvivlande människo-
över det kyrkorlådssamm'antriäde, som värld förgås, utan ljuset lyser på:
med anledning av besöket hlits av
församlingens k'yrklohende . Det, ly-
der sålunda,:
Underteclthad ordf'ör!ande hade

sistlidne torsdag den 7 dennes in-
ställt sig i arbetaren $ven August
Carlssons bostad i Dagsmosse .å Näv-
stad Vestergårds, ;ägor av V . Toll-
stad församling för att där åhöra
ett andligt föredrag som var'' utsatt'
att hållas id,ärsamman .städ-e~s< kl . 4' eau.
Tvenne föredrag avhöllos på., när-
mare två timmar av två personer,,
som därjämte avsjöngo sånger, vilka .
omfattas av 'de s k. »yttersta la-
garnes heliga» eller mormonismens
anhänglare. Ab'örarna vorlo, till stör-
sta delen kvinnor till ett antal av
omkring 20. Föredragen höllos av
personer, vilka på undertecknad and-
förandes begäran ,uppgåvo sig hetta.
,0. Norberg och H . Carlsson hemma-
hörande i Amerika, Wien för nädva-
rande uppträdande h,kr i !Sive'iligle -
särskilt angavs Norrköping . och
Linköping såsom av dem: mest be-
sökta ställen. Deras föredrlag beto-
nade dop, ;prestadöme samt evaaige-
liumsåstomI tillgängliga, på ettsätt
som otvetydigt avsåg, att dessa gå-
vor icke :v,oro i vår Svenska kyr-
ka, tillfinnades, utan måste genom,
»de yttersta dagarnas heliga» försorg
'Sverigge liksom den övriga världen
tillsk'yndas. Förbemä.lte herrars fö
redrag var i formellt avseende brist-
fälligt, men ändock tydligt nog för
att ge tillkänna att de "ro stolta
andar, som snabba efter tidens sed

deras Zion där riäddningens a ,k är
att finna, där men ej annorstädes .

I förmrågo och städ av Kongl .
Förordn. om särskilda sammankom-
ster för andaktsövning av den 11
Dezember 1868 hade undertecknad
ordförande vid färbemälta tillf'4lle
i Vestra Trollstads k'yrk'oråds namn
förbjudet förbemälte herdar 0 . Nor-
berg, H: Carlsson att vidare upp-
träda inom V. Tollstads församling,
enär deras andliga . förledra;g, syf-
tande till mormonismens om.fattande,
ledat till söndring i: kyrkligt hänse-
ende, förakt för den allmänna guds-
tjänsten ioch till undergrävande av
religionens helgd. - V. Tollsta ;ds
kyrkloräd gillade obetingat sin ord-
förandes åtgärd att förbjuda förbe-
mälte hrr :s vidare upptxlädande in-
om V. ,Tollstsds församling samt
lämnade undertecknad oordförande
tillika uppdrag att i k'yrkb;rlådets
namn vidtaga alla la liga låtgärder
mot dylika ohyggligheters framfart
inom f'örsa'mlingen, enär m'ormonis-
men i Wgamla dagar som nya värl-
den, alltjämt vore betraktad sottal den
grövsta :villfarelse under Meliguonens
täckmantel.»



Västra Tolistad .

Foto ur "Östergötlands beskrivning",
Västra Tollstad kyrka .

Kyrkan i V. Trollstad är byggd
åren 1.841.-43. Längden ,är 26, bred-
den 12 meter, sittplatserna över
-4Uii. »Denna helgedoin», säger pro
fessor Brturius »som saknar
kor, liknar ett tingrshus. Det är
bedrövligt, att- ett-, bfygg~Ladsämbete,
som. gärna mästrar andra på, detta
sätt vandaliserar u.rigl,amla helgedo-
mar 1a :ej visar sig ha klart begreepp .
om den heliga bygg_ .kia,dslinjen och
huvudgrunden för kyrklig blygig-
nadsklonst.» Altartavlan är målad
1856 o och föreställer Kristi Hlim-

melsfärd. Den gamla predikstolen
är förfä,rdiged 1670 . Dopfunten av
röd kalksten. I kyrkan finnas 3
glaskronor och två av mässing .
Tollsta ds gamla kyrka var av hug-
gen kalksten med ett högt torn samt
hade med koret till tornmuren en
längd av 13 och en bredd av -5,6
meter. EIii teckning av denna kyrka
finnes i nuvarande sakristian .

Vakanta klomm'inistertjvänsten up-
peltålles av kyrkoherde A . E'ck'er-
bbm .

V. Tol lstad socken .
V. 'rollstad gränsar i norr, till V.ä-

versunda, i öster till Heda i syd-
öst till Odesh'ög oeli i söder till Vät-
tern. Arealen utgör 3,383 hektar,
därav 3,382 land. För,utlom den diel
av socknen, som upptages av Om-
blei'g, är socknen i allmänhet en
slättbyggd. Jordytan är ler.a. Frlån
Dagsmosse upprinner den lilla Ale-
bäcken, som bar sitt utlopp' i Vät-
tern. Av lan'ds'vägar m å nämnas
Mora landsvägen Vadstena-Gren.na,
som genomlöper hela socknen ochgår
förbli kyrkan. Nor!ri dm Alvastra
utgår. en 'väg till Heda !ochsydligare
eti till Hästholmen . J;ärn'vägsstatio-
nerr finnes vid Hästholmen, Alvastra
_och Om`bhrg, Hästholmen äx även

liri .mnpla,ts med förbindelse med Hjo,
Jönköping och' Stockholm .

T!olf,stad'lia, omnämnes redan 1156
d å Sverker den gamle blev mördad
vid. Ålebläeksbron under färden till
julottan. Genom kung Sverkers
stloiartadee anläggningars vid A .lva
stra, blev orten redan tidigt av stor
l etydelse .

De m,ångä enastående minnen från
svan:iia tider, som påträffats i
Tollstad ,'borde med rätta ägnas stor
uppmärksamh. i ett .Lysing~nummer .
Emellertid är j!u tyvärir; utrymmet
alltför begränsat v:arförl vi få, nöja
oss med att hänvisa till 'de skildrin-
gar Ostgöta-Bladet förut lämnat fr.
:utgrävningarna vid Ålvastrla .

Kommunala -befattningar.
Kommu,naln,ämnden i V.

Tollstad har följande sammansätt-
ning : John Pharmansson, Tegne-

j by, ordförande, J. Ingvarsson, Al-
vastra, v. iordf'öjnande, Axel :Slalnlons-
son, iSlt . Lund, Frans Johansson, Uck-
leby, 0. V. Svensson, Haningetorp,
och C. A. Larsson, Broby. Supp-
leanter äro Ivar Larsson, Tegnebyy,
Osk. Thoren, Forsby, och Ernst Fred-
riksson, Tollstad .
iKomm'unens räkenskaper re-

videras av kannor K . Andersson o .
stationsinspektor H . Gyllenhammar,
Alvastra .

Ledamöter i k' y r k o- och s k o l-
r ,å d e t ärm kyrkoherde Axel F'c-
kerbom, ordf., J. 'Ingvarsson, Axel
Sklmionson, Osk. Thoren, C. Jans-
son, Haninge, Alfr . Sjöholm, Häst- 1
holmen, och Ernst Fredriksson .

K y r lk: :o v ä, r d a r äro Axel Sjal .-
munson och Osk. Thoren .
Ledamöter i taxering s n ä mn-

den : Axel Sälmionson, 0 . Svens-
son, Pikatorp, och Alfr. Sjöholm,
Hästholmen .
Valnämnden utgiöres av hrr

C. A. Larsson, Broby, ordf., och J .
Ingvarsson, Alvastra, v. ordf. .
I pensionsnämnden sitta hrr

J. Ingvarsson, ordf'., Axel ialmon-
son, v. ordf. K. A.. Andersson, C .
Svensson, och Oskkr Thoren .
Lärare vid . folkskolan ä:r, kan-

tor K. A. Andersson, fröken Kanin
Johansson, samt vid sim:år'skfolan frök-
narna Hulda Hedblerg! beh' Nilsson .



RRök,
Röks socken gränsar i norr, till

`Ivansla ;als, i öster till .,Väderstad och'
Rinna, i söder till Trehörna, i syd-
väst och väster till Slt. A-hy 'och
Reda. Arealen utgör 5,175 hektar,•
därav 5;086 land.

Norra och västra dela7ia äro slätt-
land, men mot söder och! öster bllir,
sskog shygden den alltmera förhär
slcande, varför marken där; år sten-
i anden; 'ber'g'ig och ojämn . Jorda;riten
är på slätten lera, i skaghygdei
mylla oehl sandjord. Insjöar äro Lo-
ren, Trehörningen och' Kålsjön, vaX.
jämte 'S~ättra;'an ocih! A!byån flyta
enom socknen .
A'v landsväg'zr märkes vägen från

Linköping till Grenna, vilken i syd-
I riktning kiommer fr ;ä.n , Slvans-
hhals odh går till St. Åhy. Vid HHejla

Jaeke utgiär en väg åt väster för~-
liii kyrlr'an oc,lh vidare mot Heda. En
analan väg utgår 'åt sydost till :Tre-
`hurna, under tiden up?pitagande en
väg från Slvans als . gjiölby-Häst-
hiolmens järnväg går :genom' socknen,
loek har denna sin järnvägsstation
strax öster om kyrkan.

Rök omtalas som socken 1387 i ett
gli l, till Vadstena kloster .

, flornlämning'ar i Rök' in-
Lger gökstenen iden förnämsta
plåtsen. En annan runsten lär varva
funnen vrider kyrk'golvet men den är
,tyvärr förkbmmbn. . Många lösa
fbrnfynd hu dessutom gjorts i sock-
nen. - Under Dacklefejdcn vann Gu-
staf Vasas flolk under Nils Boyes
14fäl en segler i 'Rök' .

Kommunala befattningar.
K o m m u n a l n ä mnden och i ,j 'K y r k o- och s k o 1 rådet har föl-

s t,ä in m'a n s ordförande och v . .ordf .
äro respektive hrr. A. J. Håkansson,
Millingstorp och Frithiof A :son
Aliren, Evelhoda; Nämnden utgöres
f. ö . a'v hrr Johan Berglund, Ing-
valdstorp, Oskar Hedlund, Hilling-
stad, G. Fiorsell, Görje.ryd, J. A.
Dali'1, Tjurtorp och P. A. Bäck, Bo-
eryd .

K y r k o värdar, äro hrr Chr . Jo-
hanssion odh' A . J. Håkansson .
Nämndemaii är Joh. Berglund,

Inglvaldstorp, och' f j ä r d i n g s m a n
Sic'hander, Hejla Pilgård .

L ä r-a r e vid kyrkskolan äri kan-
tor, Uno A'hlgiren och vid småskolan
därstädes frök. T. Qvar!fbirdt vid
P e r s t io r p mindre folkskola tjänst-
gör fröken Huitfelt.
I taxeringsnämnden sitta hrr

A. J. Håkansson, Oskar Hedlund och
Axel Pettersson, •Sitengår torp .

1e sammansättning; : A. J. H,å-
lt i.ns'gon, Chr. Johanson, 'knåda kyr-
l tvärdar, A. Jac'olhks,on, Gissle-
torp, Karl Eriksson Boer !yd, och P.
A :son Ahren .
Pensionsnämnden : ordföran-

de . F. Ä :son Ahren, v. ordf'. Osk.
Hedlund. Ledamöter : A . M. E-
rcksson, Millingstorp, F. Petters,
son, ;Ödemark, J. A . Dahl, Tjurtorp,
ioch' Al'biert Ward, Nogård .
Odlingsnämnden utgöres av

hrr A . .M. Eriksson ; Osk. Hedlund,
o C. J. Adler i $ättra. Livsmedels-
iiämnAdens ordförande äg Johan Berg-
lund.

V a. l n ä mn ;den utgöres ax hrr E.
A aon, A'h'ren , ordförande , Chr. Jo-
hansson, Nunnestad, v . ordf ., samt
ledamöterna Gust. Di orsell, Johan
Berglund , A . M . E'ricksson och A .
J. Håkansson .

Foto ur -Östergötlands beskrivning" .
Röks kyrka,

Kyrkan i Rök nybyggdes åren -
18-12 45. L:ängdc., är 29, bredden
11,5 mot, Den rymmer 900 personeld .
Altartavlan framställer Kristi li-
dandes kamp i örtagården. Orgeln
byggdes av Åkerman' år 1871 .
Ljuskronorna äro • 5, 3 av mässing
och` 2 ;av glas. Dessutom finnes
en glaskrona i sakristian. Dopfun
ten är av kalksten. 'etta snidade
bilder samt en äldre predikstol för.-
varas i tornet. Kyrkans ringklockor
äro två. -
Den gamla kyrkan v:ar upp;f.örd'av '

huggen kalksten Tornet var mycket
Sht ,och Lade en spånad spets .
;,fiden Mac 75 'och Bredden 25 fot .

L äkoni altaret var ett fönster och
ovanför fönstret fanns uppsatt ett
krucifix samt å ömse msidor om
fönstret de fyra evangelisternas bil-
der. Det gamla orgelverket som
uppsattes gir 1751 hade 7 stäinmor
och kostade i inköp 1200- daler kopl
parmynt. Adliga ätten Stn~oilsky,, ha-
&_i& gamla kyrkan sin familjegrav .
Rök är förenat med Heda och V.

mollstad. Kyrkoherde är k'ontr'akts-
prosten A . Wittencrona .



Svanshals och Kumla.

Foto ur-,"Östergötlands beskrivning
Svanshals kyrka.

Svanshals kyrka är mycket gam-
mal, ehuru till skilda delar av olika
ålder. Västra delen, som är avhug-
gen kalksten säges vara från 1100-
talet. Den yngre delen är troligen
uppförd av sten tagen från
Slvanshals raserade säte g . Kyrkans I
längd är 27, bredd 6,5 meter. 400

Svanshals och
Rumla socknar.
Svanshals Och Kumla ligga efter

varandra från väste'ri till öster ut-
sträckta p,å Tåk'erns södra strand.
Från Högsten pjå Svanshals kyrko-
herdeboställe drar österut över ö-
verby, Gläntås, Kyle'berg en land-
rygg fram - om man skulle så kun-
na kalla markens lindriga höjning
av en o. annan meter över slättens ML
vå,. När i långt avlägsice, tider denna
lindrigt brytande landrygg; ensam
steg upp, nr vattnet torde den från
Ombergs hjässa betraktad sett ut
atom en svans hals. och' därmed givit
upphov till namnet, så mycket lät-
tare funnet som väl även då sva-
norna i mängd haft sina tillhåll här .

Kumla åter, gom glenom' sin mitt
flortsätter samma lindrigt höjda pari-
ti, tills detta nästan omärkligt sän-
ker sig mot Väderstads gräns, har
naturligtvis fått sitt namn av de
stora. gravkummel, elller högar, som
omväxlande :med blautastenar här
väcka , uppmärksamhet .
Att Svanshals och Kumla är en

mycket gammal byggd säger sig
självt vid minsta eftertanke . Den

personer rymmas i densamma . Al-
tarprydnaden, sam är omkring . 2 -ni .
hög, är ett mästerstycke i s . k .
hand-reliet .

Kurnia är förenat med va.nslrals
oc1hk har till kyrkoherde Karl We_
sen .

fisk- och fågelrika sjön, inbjöd
alldeles särskilt landets förstå be=
byggare som levde av jaga och fi-
ske, att slå sig ned här .

Det var dessutom en sjö som just
passade dem och deras primitiva
»sjöfart». Länge ,l.äng'e tillbaka
gick' sjön hundratals och på sina
ställen tusentals meter upp över
den mark -,där den trygga bonden
nu i Århundraden kört sin plog.
När man nu sera på den lindrigt
ibland nästan omärkligt kuperade
slätten, med dess ring, höjd över
sjöns nuvarande yta, så förstår
man att sjön då såsom' nu på stora
områden inte .vara djupare . än att
man kunde våda i land och dra ek-
stocken» efter sig, om den »gått
runt» som lätt kunde ske med denna
rankiga farkost, gjord urs en enda
trädstam, som man urholkat genom
att bränna ur den. Knappt en plats
i hela världen var så enkom danad
för -dåtidens människor som denna .
Det kom en senare tid - låt

oss säga : ungefär samtidigt med
Jesu födelse. Vattnet har sjunkit
och mera av den fruktbara jorden
har kommit i dagen och får nu
odlad börja lämna sitt blidrag till

den tillväxande befolkningens uppe-
hälle. Bostäderna ha blivit hattre
och det är en begynnelse till ordnade
samfundsförMlla:nden. Vissa, r'aniil
jer och släkter framträda såsom le-
dande. Det bildas sed och lag.

Någraa för ögat skönjbara tecken
från den tidens odling finnas
knappt att se. På ett å två årtu-
sen hinner tidens tand med mycket .
Luften hinner förvittra och jorden
hinner gömma - att icke tala om
vad egennyttan kan få bruk för
även av gamla minnesmärken .
Men nutidens skördar suga sin

must och näring även ur kvarsto-
den av den 'odling varmed jorden då
befruktades, liksom känslor och tan-
kar, språk och sed hos det nu levande
släktet "har sina djupa rötter i da4
dåtida jerdelivets jordmån .

Emellertid saknar icke heller
Svanshals minnesmärken från för-
historisk tid. Namnet Högsten ta-
lar o att vid denna plats, 'där den
nya pastorsbostaden nu håller på
att fullbordas, funnits en ättehög,
Stenen står kvar på »landryggens»
krön; mäktig, orubblig fastän lii-
t;ande. Ty »Högs4envägen» som år-
.-hundrade efter iårh'undrla'de vuxitbe-
tydligt över den omgivande markens
nivå, har icke blott uppslukat hö-
gen, utan tryckt stenen, som stårr
alldeles i dess östra: kant, till sidan .
I när-hetgin stå eller ligga några an-
dra': bau.tasteriar .

Vad skulle nu inte dessa stenar
i Svanshals och Kumla ha, att .tala

f om„ , ifall dem gåvos ord och
tunga?.

I särskilt skulle de säga : Besinna,
vad kärlek till denna jord och 'vad
arbete-på denna jord har blivit ned-
lagd och vilket arv du har fått
som fått träda in i frukterna av
detta arbete och var tacksam för
din lott.

Vidare kunde de säga : Tänk på
vilka framsteg gom skett! När du ta-
lar om dem, gör du det ofta tilldin
berömmelse. Men det' är fel. Det
är förgångna släktled det ena efter
det andra allt intill växa, dagar, som
fört fram utvecklingen dit den nu
hunnit och själv har du ännu fö-
ga, uträttat. Var ödmjuk och' lär
av fäderna att verka i triohet med
de

. medel som stå dig till buds så skall det också varda dig givet att
ha gjort en insats i din bygds o .
ditt folks utveckling till större full-
komlighet och lycka .
r K. W-n.



Stora Åby.

Foto ur "Öster;iitlands' beskrivning"
St. Åby kyrka.

Den kyrka St. Alby nu äger, bör-
jade byggas 1756. Såsom bygg-
nadsmaterial använde man sig i stor
utsträckning av den gämla kyrkans
sten. iSiedermeraa har kyrkan vid fle-
ra tillfällen undergått reparationer,
Il. a . 1.816 'och 1862-64. Kyrkans di-
mensioner äro : längd 29, bredd 15
och h;äjd 8 m., allt inom murarna .
Altartavlan siom är fbrf'ärldigad i
hildhuggeriarbete av Johan Ullberg
,år 1763, framställer i sina tre avdel-
ningar nattvardens instiftelse, där-
över Kristi korsfästelse och överst
Kristi .uppståndelse . Predikiltolen da-
terar sig från 1787 och ä'r bekosta.d
av enskilda . Orgelverket 'byggde s
1.779 och' försågs med 13 stämmor .

Bland ljluskronorna är ^ 'en från
1688, skänkt- av magister J . N. Enan;
der och haxis maka. En dopfunt
från äldre tider hart djlurfigurer i
rundbågar m. m. I sakristian finnes
ett bord med stenskiva. Av ski-
vana inskription framgår, att kyr
kan renoverats av Aibypastorn . An-
dreas Giothjus. Denne dog år 1657
och begrovs i kyrkan .
Den 'gamla kyrkan bändes av :dan-

skarna lår 1566 och 'blev först 1605
fullkomligt återställd .
St. Ably är moderförsamling till

ddeshög. Kyrkoherde är Emil Frö.
linder och- komminister J. P. 0. Hul-
ten .

Sto- AbV -socken .
8It. Ab'y gränsar i norr till Heda

i öster till Rök oc'h Trehörna, i söder,
till jönköpingis län odh i väster till
Odeshög., SSoeknens totala areal är
10585 hektar, därav 10437 land .
Trakten omkring kyrkan är slätt-
la", annars än marken överallt
blergig ro . stenbonden. Bonderydssjön,
Ovansjön, Hallånger, och Lösen äro
de märkligaste sjöarna . De största
åarna äro Ä-by- och Svemsåarna .

Jordarten varierar rätt mycket i
socknen: I norra delen finnes lera
!a. svartmylla, mera söderut förekom-
mer sämre lermylla lättjord, sand-
!och ör. Genom norra delen av
A'by går omedelbart förbi kyrkan
landsvägen Linköping-Grenna . Vid
kyrkann stöta tvenne v;älgjar till',

den ena från YIda kyrka, den an
dr<v från Mepov.
Ab'y eller'Å,ho- återfinnas i skrifter

redan på 1300-talet. 1422 skrevs nam-
net Aably. I'kyrkligt avse'ende'bildax
socknen med Ödeshög som annex ett
pastorat. Emellertid torde kommi-
nistraturen att indragas och Odeshög
att bilda eget pastorat .
Aby äger en hel del gamla forn-

minnesmärken . A , pr;ästgåildens ägor
finnas ättehögar och vid Ryket bau-
tastenar. Under 1700-talet omtalas

omkring 170 meter öster om kan »en lång oval stengrund av. 16
alnar i längden ;och 12 3/4 alnar i
bredden inom !de 5 kvarter blida
murarna med öppning pjå muren åt
västra, sidan». Denna stengrund har
emellertid sedermera ej kunnat åter-
finnas .

I

Kommunala befattningar .
Ordförande i socknens kommu-

nalstämma är J. iW. Fredriks-
son, 'Sotäng, v. ordf. Vikt. j-lultbierg,
Järnstad.
I kommuiralnäinnden äx Carl

A. $äv,- Sj,ö'giåxd, ordf . och T'h .
Svenssion, Särlan, v . ordf .
Kyrko- och skolrådet har

följande sammansättning : C. 0. Jo-
hansson, Krissieby, F. Glad, H.agej
G. 'Svensson,, Boet, Reinhold Svens-
.gen, Jernstad, J. W. Fredriksson,
Sotäng, Osk. Johansson, Höghult, E.
0. Johansson, Pelarebb, och' A . Nöjd,
Backasand .
Kyr'kov'ärd .ar är:.o A. Phar-

mansson, Ryket, och Carl Johanson,
Jernstad .
Ledamöter i taxeringsn äm',n-

d e n äro hrr Carl ~Säf, J . W. Fred-
riksson, H, Hemming och' K. G. Ek-
ström .
Pensionsnämndens ordföran-

de är hr Carl Säv och och livsmedels-
nämndens ordförande kantor R. Jo-_
hansson .
Ordförande i valnämnden : J .

W. Fredriksson, Sotäng.
Nämndemännen i sloek'nen äro

C. Johansson, Jernsitad, A . Larsslon,
Ermunde'bly, oc'h Th. Svensson, Ser .
lan.
Fjärdingsman är C . 0 . Siäf,

Jerperyd .
Församlingens kassor och, dona-

tioner uppgå till kr. 35,000.
SIt. Alibi jhar tvenne folkskolor,

den ena vid kyrkan, där Rick. Jb-
hansson är lärare, samt vid Prest-
tiorp där folkskolläraren Alfr . Ahl
berg är anställd.
Missions- och nykterhets-

verksamhet.
I södra delen av St . Aby f'örsam-

ling', eller i sklogehygklen verka två
miss'ionsf!örenngjar, 'Klövdala odh
Asa.
Av dessa är Klövdals den äldsta .

Den började sin verksamhet på
1860-talet, då de stora religiösa väc
kelserna gingo över vårt land. Den
lilla missiionsf'öreningen har sedan
dess varit en »stad.' på1 b'erget» .

PÅ 1870-talet började Asa före-
ning sin verksamhet.' Även den har
varit till stort gagn men har städse
verkat under mindre gynnsamma för9
hallan!den. Båda' föreningarna äga
var för sig ett rymligt missi,ons~
hus .

'Siom St. Aby församling är vid-
sträckt och den kyrkliga verksam-
heten ensam knappast tillfredsställer
församlingens behov, ha dessa före-
ningar haft till uppgift att vid si-
dan av den kyrkliga v'erksarnheten,
till vilken de alltid . stått i
gott samförstånd verka för krlistlig
kunskap, och kristligt liv bland örts-
beflolkningen. Därjämte hava de i
mån av sina tillgångar deltagit i det
stora missionsarbetet, Oom avser värl-
dens evang'eliserin,g .



Regelbruden„nykterhets Ve, rk-
s a m het bedrives`h'uvudsakligen in-
bin Klövdals och 'Åsa, misslionsföre-
ningöars verkkamhetsomiiåde samt av
de missiions.vänner,som tillhöra ovan-
nämnda, föreningar i Heda och Rök

I församlingens södra del verkan
sedan i början av 1890-talet St . Abty
b l .bands före n ing, som, vad nu-
merären beträffar, ,tillhör de större
lokalföreningarna inom Östergöt-
lands blå'blandsförQ und. Förutom i
rent nykterhetsvänli'gt intresse ven-
kar föreningen för spridandet av
sann upplysnings och har för den
skull upprättat ett tämligen stort
fblkåi'biliotek.

L

på beställn .

Fanjunkare Th. Werner,
som under snart ett 10-tal år uppe-
b'ållit bofatfn,in-gen som Östgöta-Bla-
dets nitiske- och påpasslige plats e-
daktör i ödesh'ög. Fanj. W. har förr
vår tidnings nedlagt ett synaierl,en
intresserat o . framgångsrikt arb'ate.
Ostgbta-Bladets jödeshögguppilagg
har,under denna tid förr va'r`je'årpteg-
rats och uppglår i närsvärande stund
p!å enbart Odeshögs postkontor ' till
den 1, spektabla siffran av över:f00
exemplar

Fanji. Werner hå<r; ej blott genom
sin tidu'ings!verksa.mh'et utan även
genrom sitt. vinnande odh mot alla
vänliga uppträdande, sitt varma
nykterhets- o . missionsintresse för-
värvat sig ett gott och aktat namn i
Lysing!.
W. äx f'aujunkare i Andra lvgre-

nadj,ärregernentets reser v.

0. HEDINS
Skoaffär i Ödeshög

rekommenderas.
Välsorterat lager av
alla slags skodon .

Handgjorda stövlar

Några drag ur det .
Lysings1a folklynnet.
- »När var och en sin syssla 4ö-

ter, då går det väl evad oss möter»!
Denna gamla groda regel tror jag kan
tillämpas på Lysings idoga, vä,lbär-
g'ade !befolkning. »Och då man ;sät-
ter sin ära, i att vara hemma :oeh
sköta sitt», såsom dett också h ter,
blir det föga tid över att syra
med mindre nödig, eller onödiga$ sa-
ker och spörsmål. I

Våra lugna, duktiga lantmän låta
icke rubbia sig, i sina åsikter av vil-
ka politiska kastvindar som helst.
Detta har erfarenheten noig amti gi-
vit vid handen .

Då det däremot ;äx fråga om ideella
strävanden, vare sig religuonen och
nykterheten, eller det gällt att off-
ra något för fäderneslandet eller, väl-
giörenhet i någon form har, detta

lalltid vuni itdjiup förståelse hos alla
utan undantaga. En var, som något
varit med Ism dylik verksamhet, kan
nog intyga detta .
I De förfärliga, kristidernas både
möjliga och omöjliga pålagor och
påfrestningar, hava burits med staott
jämnmod. Hjälpsamheten har även
på detta område varit synnerligen
stor, ej ' minst mot den hårdast prö-
vade stadsbefbl'kningen vilken var,

..och en som där haft anhöriga eller
vänner, sökt hjälpa och stödja så
långt det varit möjligt .

Vad som äx m'yeket tilltalande
är den stora beredvilligheten, som
visats de s . k. feriebarnen friån stä-
,derna. I Odeshögs socken har ett
ovanligt stort antal barn på detta
sätt åtnjutit den bästa omvårdnad
is åväl större som mindre faaniljeX9 o .
hem. Det här varit en sann glädje
se, huru de små-barnen på; alla vis
utvecklats under vistelsen p;å lan-
det. Hurtiga och glada h'a de nu
återvänt till . sina anhöriga, rika på
idel angenäma minnen. Säkert skall
detta icke bliva olönt . »Vad I ha-
,Ven gjort en av dessa minsta det
ha'v!en1 I g!jbrt mig.»
Då jag; skulle skriva något om

Lysing, låg det mig närmast om
hjärtat att söka skildra, huru jag
lärt känna grunddrogen i det Ly-
singska folklynnet. Detta har jag
kanske varit i -tillfälle att närma
re studera än mången annan . Att
jag gärna vill tänka och tyda allt
till det bästa borde förut vara väl
känt .

W-r.

Heda.

Heda 'kyrka.
Heda kyrka torde utan tvivel va-

ra, den äldsta i Ostergötland. Den
är byggd dels av, kalksten och dels
av tegel Till byggnadssättet är hon
en; a,•v' vårt landa märkligaste lands-
kyrklor. K'y;rkan höll under91& 0-talel;
pLå. att ,få1 skatta åt förgängelsen
emedan man ej, repa T,li de densamma .
De gamla n rarna, ansiågs det, vore
ej v,'åxda, en ordentlig xlenove!siing ; i
stället skulle en helt ny kyrkaa upp-
föras. Då krom ::påå 1840-talet pro-
fessor Brunius till socknen och på-
visade kyrkans stora ,värde ., Korit;
därefter kom ett beslut om restaure-
ringen. Planen till denna var upp-
gjaard av. professor B. Alla mate-
ri.alier, - slom åtgingo vid tillbygg-
naderna, bekostades av, kömunen,
dessutom fick den släppa till 6,000
dagsverken och 6,000 rdr banko .

Altarprydnaden utgöres av, en
Kristusbild modellerad i lera av ar-
tisten Nyström. Den gamla katol-
ska altartavlan, .Frälsar,'en pjå korset,
har länge varit 'bloirttagen och f'ör.-
varad å tornet . Dopfunten är av
röd kalksten. Orgeln, som är, m'yc-
k'et gJammial, ombyggdes för ett par,år.
sedan. Fem m,ässingsljusik'ronor fin-
näs. De sakna inäk'riptiuon .

leda är annexförsamling till Rök.
Kromminister är C . V. 5 Snndbier'g! .

Spannmål
köpes för statens räkning. Magasin
i Vadstena och Hästholmen . Mot-
tagning även vid järnvägsstatio-
nerna .
John Eckerbom & Son .



hade sodan.
Heda socken gränsar i norrltill.

Daggmosse och Slvans!bals socken, i
öster till Rök och Ab!y, i söder
till Aby, i sydväst till Odesh!ög
och i väster till Tollstad. Arealen
är 2f224 har därav 2 ;216 land. Mar-
ken är jämn, ehuru mot söder upp-
tagen av låga åsar. Jordarten iL
delvis bördig! lera p å l alkgrund föi
övrigit sandblanda,d mylla .
Genom Heda flyter en mindre ei,

kallad Disan, som kommande från
St. kby utfaller i Tåekern . An har
flera falla Vägen från Rök går
förbi k'yrk'an mot V . Tonstad. Från
k'yrk'an utgår dessutom en väg till .
St. Aby. Mjölbiy-Hästbjolmens
järnvägs har här-, stationen Hedaslätt .'

I socknen omtalas tre runstenarr
därav tvåÅ inmurade i kyrkans östra
yttervägg, och en vid Häglglestad .

På de tvfå f'örstnämnda läses p,å
den ego, » Toger reste detta minnes-
märke åter— Anund Kanp (kanp
- mustasch) ' sin fader» och a den
andra .»fiolsten reste denna sten ock
gjorde bro efter sin fader! Myra,-
som 'blodde, i Jettingsta'd'». A Häg-
giestadsstenien läsrest : »Brodd reste
denna sten efter sin fader !Sola och
efter sin br'oder. UUdd» . Dessutom har.
Heda Åtskilliga-gravkullar $ skil-
da platser vaxjämte mån. gjbrt en
del märkligg enstaka fornfynd .

Landstingsman Osk. Fredriksson. .
kommunalstämmans ordförande,

o. som till följd av sina gedigna egen
skaper`'hlivit överhiopjad med förtro-
endeup;pldra'gj a'v de mest skilda slag.
Hr F :s vackra jlösdblriukI skötes nume-
ra av sönerna. Tillsammans med en
ajv dem driver h" , en fastigh'ets- och
auktitonso f'fär, vilken har en synner-
ligen stor kundkrets .

Kommunala befattningar .
Oridf. i komm ;unalst :gmman

är Osk! Fredriksson, Jettingeiad, v .
ordf., H. Tretow, Juss!b!erg,

Ordf. i k o ni m- u n a l n ämnden :
fabrikör 0. L'. Johnsson, Tjugby .
Ledamöter i kornmunälnä,mn-

d e n äro Aug. Johansson, Tutia, Fr .
Karlssion, Tjugobly, F . A. !Sitolt, Nor-
ro, och Frans Andersson, Häg!ge-
stad. !SIupp!l . J. Gustafsson, Tjugby,
T. Bengtsson, Tuna, o . C. V. Karlson,

Pensionsnämnden ordf. Osk.
Fredriksson, Jetting_stad, ledamöter ; :
A."Jo'hanssön, Tuna, E. Modig, Heda .,
F. Andersson, Häggestad, och' 0 . L.
Johnsson, Tilug!b}y.

T a x e r i n g ! snämnden : K. E. Jo-
Johansson, Heja, 0. L. Jonsson,
Tj'ugby, och H Tretow, Jussberg,
supel . E. Modig, och' 0. V. Karls-
son, H.äggesta.d .

Ledamöter i k y r ko- och skol-
rådet äro : pastor 0. V. 8undber'g,'
v. ordf. och kassör, kyrkovärden H .
A. Jonsson, Hedaberg, Osk. Fredrikå-
son, Jettingstad, k'yrkovärd 0 . L.
Jonsson, Tj;uglby, Frans Andersson,
Häg?gestäd, och H. Tretow, Jussb i,g,
Sluppleanter : Osk. Andersson, :Vallby
Aug. Johansson, Tuna, och Aug. Jo-
h'anssion, Sik.
Barnav,å; r d snämnd är skolrå-

det!
Biblioteks-styrelse= försam-

lings'blibliioteket - är kontraktsprost
A. G iWitten'erona ,sj'älvsk'riven ordf.
samt E. V. Stundblerg ' och k'an-
torn' K. E. . 7"ohansson, 'bibliotekarie
och kassör.

För undervisning i
trädglårdsskötsel och gossslöjd
finnes en donationsskola, skänkt
av kammarrådet Kin.nm'anss!on. För
denna skola inköptes 50 ar jord '4
Isberg-å, som sedan lämnades i utby-
te mot en del av kyrkojorden varige-
nom slöjdskolans område kom att ut-
gööra en fortsättning åt öster av folk-
skolans skolans tomt .

Härpå uppfördes 1 boningshus, in-
nehållande slöjdsal och' bostad för-
läraren 3 rum och kök - samt
2 uthus, och, anlades trädgård.
Lärare;vid skolan är kantor K .

E. Johansson och vid småskolan frö-
lien Maria Jonsson .

Thor Karlsson,
Rök,

rekommenderar sin

Speceri-,
Diverse-

o. Manufakturaffär .
Skolväsendet.

-Inom Reda församlingl finnes 1'
folksula, 1 småskola och en skola
for undervisning i slöjd och träd-
gårdsskötsel. De båda förstnämnda ä;
ro inrymda i ;ett skolhus, beläget
strax öster om kyrkan. Skoltsuset
byggt på 1880-talet är ett re-
veterat trähus i 2 våningar. Undrle
våningen inrymmer 1' fblk'sk'olesal,
1 småskolesal, avklädningsirum för
småskiola.u och kommunalrum, det se-
nare utgörande jämväl avklädnings-
rum för flolkskolan, samt kök för
läraren. övre våningen innehållen
utom en stor förstuga bostad för.
Läraren - 3 rum - samt för', lära:
rinnan 1 rum och kök . 4Skolan är
anordn. enl. litt . C - varannandags-
läsning. Barnantalet utgör i folksko-
skolan f, n . 62 och i småskolan 27 . 1

0 19

Torkad frukt,
Nt)POfl och

Xummin
uppköpes till högsta dagspri-
ser av

Bernhard Jonsson,
Heda.



N:r 3112 B DET

TISDAGENN DEN 1 OKTOBER 1914

:Erik Sabels :
Skoaffär b

i $deMihR rekommendertisg
Handgjorda' stövlar

OTTO LEJDHY
Rikstel . <4. ÖDES HÖG. Rikstel. 4.

Välsorterat lager av svarta och kulörta
klädningstyger, sybehör och garneringsar-
tiklar, gardiner, duktyger . och reseffekter

m. m., m. m .

1• ständigt på lager. .
® Damkängor, stor sortering.

Symaskiner

Efiiektrisk

material

Ko nserveringsapparater
skilstunasimaiden m . m. i

rEffihl Johnsonsa JinhainIeI

S en f1
Ödeshög .

Specerier och Konserver, Glas och
Porslin, Soda, Tvättpulver, Tvål m . M .

- -- --------------

och Modeaffär,

rekommenderas .

Tapisseri-, Hatt-, Möss-,

~deshbg .
mni 3eheut

0. j . 1t16rssollc l
Block- och pldisl8geri,
ÖDE fÖG. Rekommenderas.

Utför allt, vad till yrket härer,
såväl . nytt som reparationer till
billigaste priser.

Verkstad: Tingshusgatan . 3286_

Gynna Östgöta-Bladets annonsörer!

Ödeshög .



Öster~uila~ds E~sk. Bark
Ödeshög.
Fullständig bankrörelse .

Gottgör högsta gällande ränta & insatta medel .

Odcshög
rekommenderar sin --

00

Emma .Ahlquists Eftr .

Gräsfrö
jlödkl öuer frö
llsike ,

Timotej 9,

egräs

j frens

4

- köpel av ---

Gust. Ad. Edlu d.
Väderstad.

Tel . '14 .
Insänd prov .

uu

N N .. .. 0DESN069 . . . . . . . .. . . . . . . .. I . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .
REKOMMENDERAR SITT VÄLKÄNDA LAGER AV

DAMKAPPOR, MANUFAKTUR- OCH SYBEHÖRSARTIKLAR .

BILLIGA PRISER! GODA VAROR!

A
1^sfgöta-C3lac~e

förini lliff~q "e aimoli v goll
med Jämn spridning orala Iri;I)starl~; l~i-sekrets .

Det mest e/Yektirj~ nnnonsv; ilen f r ilen, snm
dill m .eil sira Zr? non ~.rarl träffat l«nl~r~.tinnen inom
(il folkr ik.~t. L,/sin.q.~~ juls, Oöstr•inngs orh Aska, h .-

rQ(/e r. I

Ekollon ,
större och mindre partier, kupas
till högsta pris .

Gust. Ad. Edlund,
Väderstad.

Tel. 14 .

Uetc,
Haure

och
BIandsädesha m

köpel. Maskinpress tillsläppes .
Gust . Ad. Edlund,

Väderstad. Tel. 14 .



Bernhard Jon s son,
H Q d a .~~ .

Nyinkommet välsorterat lager av Porslin, Glas,
Emaljkärl etc. Nytt lager av Tapeter , Bårder
och Papp. Ny finfin Isterfetsill, ny norsk Slo-
fetsill , Makrill , Anjovis, Kabeljo, Rökt fisk
ni. m. Strandkoftor , Underkläder m. in.. . tör
vintern . Fönstervadd och Remsor.

c7l~a åärn6oden
Tc 2d äds:hoy. Tei ~'3.

Lager av Maskiner och Redskap för
lantbrnnks- ochh trädgårdsskötsel, Gevär,
Ammunition, Gjutgods, Byggnadssmiden

. :- -: och 1Vlaskinförnödenheter . :-. .

~ppköpcr:
migFörslja:

Utsädesepannmäl, frö och
fodervaror. hö halm och
a~ vassssl~.

Utsädesvaror, Lokomoblle
Tröskverk, ILantbr uk ma-
sklner, Vagnar och Slädro,
Dam- och Harr-Cyklar.
David Svensson,

2200 Tel. 65 . Fra ns, d de hå&.



Fonder 45 ,000,000:-- kr. Huvudkontor Malmö.
Kontoret i ~ d e s h .o g

gottgör å
Depositions-, Kapital- & 11,,

~ 0Skki~parasseränng _1
högsta gällande ränta f. n.CJ

2 IO

~ ,xel ~i~'hunbor år ~R
Ödeshög .

i Garn- och Manufakturaffär. r
Herr- och Damskrädderi.

VEVEVEVEVETEVE

OTTO.` HALLIN-Sotit
Skoaffär,- Ödeshög .

rekommenderar sitt välsorterade lager av skodon, såväl
grövre 'som finare . Prima handgjord& stövlar ständigt
pri lager samt pjäxor ochh trätofflor, allt till laga men

bestämda priser.

nonsera t ~s~gö~a- j~~adetl

alla slag och storlekar - även
söndriga - köpas i större och
mindre partier till m y c k e t
högs, priser av

Lust: Ad. Edlund,
Väderstad. Tel. 14 .

Emil Linden 9

RÖl,
rekommenderar sin

peeeri -t Manufaktur-
aeh gbiverseaffdir .

Billiga och bestämda priser .

Ekollon,nYpoi~
o. torkad frukt
uppköpes till högsta pris av



För Ö stgöta-Bladet .

Från Ombergs höjder vid Vätterstrand
Jag skådar mitt fagra Ostgötaland,
Där mina barndomsdagar ha svunnit .
Jag ser det i höstsolens skinande prakt
Där naturens pensel på tavlan lagt
En färgton som kostnär ej funnit .

Jag drömmer och ser över toppar av skog,
Hur lantmän bereder med spade o .

plog
Sina fält för en kommande gröda .
Ty rikare bygder - var fann man . väl

dem?
Det lönar att knoga för maka o . hem,
Ty tegen ger rikligt med föda .

Där borta på ängen gå brokiga kor,
Den ena är liten den andra är stor,
Men alla ge mjölk uti stävan .
Och får finns i hagen och vita små lamm,
Och ullen de ha håller på växa. fram
Till kläder åt frusna lemmar .

Över milsvida slätter vid skogarnas bryn
Jag ser månget kyrktorn sig höja mot

skyn
Med glänsande kors och med spira .
Säg minnes du barndomens klockeklang
En juldagsmorgon vid "Ottesang"?
- Plär än du den festen fira?

Och bliver du gammal och grå en gång,
Sa minnes dit säkert ej skönare sång
An klangen från hembygdens klocka.
Den äger en ton som är klingande klar,
Från hjärtats djup får den återsvar,
Ty den stammar från renare nejder.

Jag ser det gulna allt mer och mer,
Och höstens tecken bli fler och fler
'Över fagra ö stgötanejden .
Bland slättens oaser med dungar av träd,
Där röda små stugor drömde i fred,
Det glesnar bland löv och bland grenar.

Snart sveper höststormen fram med makt
Och skövlar sommarens grönskande prakt .
Se löven dansa för vinden!
Och fågelskarorna flytta hän,
Och vildgässen flyga med skri och med

skrän
Mot söderns varmare bygder.

IT)å ligger mitt fagra Östgötaland
t .h drömmer vid vågsvall från Vettenns

strand
ta varma solijtisa tider,
t u bättre dagar, om ro och frid,
O n mera bröd och ont slut på strid,
Ty nya vårar vi bida.

Maria Frölinder.

_sY1.-53. - &igfr. Kui1ertrands
dIrg- . Tapet. och Kemikalieaffdr .

SPEGLAR, RAMLISTER, GARDINKÄPPAR.
,ek-,'.%usik- och 1'appershåndelt

FOTOGRAFIUTENSILIER . UTFÖR BESTÄLLNINGAR Ä ALLA
SLAGS ACCIDENSTRYCK. TILLVERKAR

TEL. 34. KAUTSCHUKSTÄMPLAR . TEL. 34.,

i

~röer: Alsike-, Rödklöver-, Timotej- . Ogräs-
och Blandfrö samt

Utsädesvarar :
Spannmdl

Havre, Blandsäd o .
Trindsäd, köpes tilll
högsta dagspris .

emottages för statens räkning .

G. BODEN, Vadstena.
i l över 19000 exemplar utgår Östgöta - Bladet

i Lysing.

Östgöta-Bladets Lysings
nummer

finnes till salu , följande ställen :
!O d e s h. ö g:. : A.-B. S'if'r. Kuller-0

strand oh Th. Werner.
S t. . A bly C. Rydbeck, Halvarby .
V. T!olls,tad : Knut Gröndal,

Alvastra.
H e d a : Bernhard Jonsson .
R,ö k: Thior Karlsson, och Emil

Karlsson.
Svanshals : 'S vans'hals Konsum-

tionsförening.
K u m l a : Amanda

Gärdslösa .
jSvensson,

Priset för såväl A- som B-num-
mer ;är 15 öre .

På grund au
-att vårt text- och klichematerial
svällt ut att omfatta långt mera
än vi beräknat, ha vi nödgats
åtskilligt koncentrera de insän-'
da upgifterna och även att låta
en del text och annonser inflyta
å vårt A-nummers första sida .

Stöt på
Edra fränder och vänner och
mana dem att provprenu-
merera på denna tidning till

årets slut.


