
F Ö R O R D.

Föreliggande lilla hembygdsgeografi över Östergöt-
land har i huvudsak utarbetats som ortsbeskrivning)
vilken form torde vara både den hittills vid undervis-
ningen mest nyttjade och den för avsett åldersstadium
lättast tillgängliga och mest intresseväckande.

Det förutsättes, att de vanliga geografiska begreppen
klargjorts) då den grundläggande undervisningen om
helnbygden, nämligen om den egna orten, meddelats.
Att innehållet ändå ofta har behov av nluntliga förtyd-
liganden) torde knappt behöva påpekas. Det ligger i
sakens natur) att fl'amställningen sällan kunnat få
svälla ut till den fyllighet) att därmed allan rättfärdig-
het skulle vara uppfylld, utan texten har oftast måst in-
skränkas till omnämnanden och antydningar.

Att ojämnheter och brister ej kunnat undgås) är jag
livligt medveten om; - därtill är stoffet) då det gällel:
en sådan kulturprovins som Östergötland) alltför om-
fattande. - Måhända kan boken likväl i någon mån
fylla ett känt behov.

Till de många kamrater i olika orter) som bistått
med råd och upplysningar, frambäres ett varmt och
erkännsamt tack.

llfjölby i juli 1925.
B. E.

~
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Ombergoch Qmbergstrakten.

I väster. når Östergötland till Vättern och bildar där
östgötasidänqy Vättefsb.gggep. Hi;)gt .ove).'nejden reser
sig hår det yack'ra OIilberg, synligt vida omkring som
~n låttgsträckf hlånan;d.eeås. .-

,Öln;beq~s JJ.ögsta del 'kalla,s }'IIj3;ssan" och når 175
meter över Vätter+ts yta ooh ~2ö3 meter över havets.

".< - -, , ,

Fig. Y:' _Uts~~t ÖV~~s}ätten, ~rån,:A)?puna. OmbergihaI{grunden.

q'userilaIs niännIskor från när och .fjärran komma var
soinm~lf:Iiit:iör' å:en.häriiga,nafurens och. den ståtliga
utsiktens' skull: " , ,

--Så:Tångt 'ögat når, bre~er' ;iÖster ~;lätten ut vidder,
där' åkrarna ligga, 'som rtttor'in'ellanvlta kyrkor och

går~åT. I ,söde~- ~t~ ~ol~veden med, ~ilsdjupa' skogar.
I norr biånåt Tylöskogen~ I väster' går Vättern som -ett
:brett silverband med västgötalandets skogsåsar på
andr~i"sidån" ' -', -" '. ' .' '

" 'Öinherg :sJälvt ar 'till 'stÖrre '>delen 'täckt av 'skogar,
vilka tillhöra staten och därför kallas kronopark. Alg,
rådjur, hare och andra villebråd trivas här, och på de
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branta stupen mot sjÖn häcka tusentals måsar. Skogen
hestår mest av tall och gran, men här äro också vackra
planteringar av lärkträd, och boken har på Ombergs
sydsida sitt nordligaste växtställe som vild i vårt land.
- Skogen är utmärkt vårdad, men så har också hit
förlagts en av Istatens skogsskolor, där blivande krono-
jägare och skogvaktare få sin utbildning.

Omberg är ett sagornas berg, alltsedan folk trodde,
att jättar och troll :bodde i Rödgavels grotta och älvor
dansade över blomstren på Stocklycke äng, och vid
bergets nordända skall en gång drottning Omma. ha
bott, efter vilken herget fått sitt namn.

Är Omberg märkligt på sitt sätt, är Vättern det ej
mindre på sitt. Över dess yta visa sig stundom häg-
ringar, och ibland börjar sjöns vatten att bölja och
svalla, utan att en vindkåre rör det. Sjön är på sina
ställen mer än hundra meter djup och i dess ovanligt
klara och kyliga vatten leva rödingen och harren, som
elj,est äro myck'et sällsynta i södra Sverige.

Ombergs omgivningar äro rika på sevärdheter och
fornminnen.

Här ligger Tåkern, en kvarbliven göl efter det stora
urHdshavet. Den är flack, grund och dyig med sanka
stränder och vidsträckta, täta vassar, ett hem för
skaror av vadare och simfåglar: svanar och änder,
måsar och doppingar, sothöns, spovar m. fl. - Tåkern
är fåglarnas sjö och som sådan utan like i hela Norden.
Den avrinner åt norr genom en liten å till Vättern. -

Tåkern var fordom större än nu. En del av dess

gamla botten bilda_r Dags mosse. Där upptages och be-
redes torv till torvströ och bränn torv.

I mossens sydligaste del hava lämningar hittats 'av
en fornby, där det bodde människor för mer än 4 000
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år sedan. Byn var byggd på stockar i kärret. Blott
sInala spänger ledde från fasta landet dit ut, och dessa
kunde vid nattens inbrott tagas upp, så därute var
man väl skyddad mot fiender. Invånarna hade redskap
av ben och sten och levde i huvudsak av jakt ochflske,
men de odlade även något korn i gläntor inne i skogen,
och från Ombergs soliga sluttningar hemförde de

Fig. 15. Huiner vid Alvastra.

bördor av äpplen och nötter. Sedan byn övergivits,
växte ,mossan öV,er"gårdsplanen", som så legat gömd i
tusentals år, tills den genom en händelse upptäckts i
våra dagar. Fyndet är enastående i Norden och säger
oss, att Ombergstrakten är en av de tidigast befolkade.
nejderna i Östergötland.

Synnerlig betydelse erhöll bygden, då Al"astra
kloster på 1140-talet anlades vid Ombergs fot. Det var
det första klostret i Sverge, dess 111unkar vunno stort
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fyldeför fr()mlletQC1i'la.tdofu; och det fick gåvöl"()'cn
göds isådåifmäiigd, aft,ejfuilidre än 438"[aridilionder~~,
eller-äffehda.löfergåvQ det skatt, dådet var söm rikast.

IJ.etmestå av kloStfet ar för lange sedan 'borta,IIien
Ii~g~a pelare och val" av den gamla klosterkyrkän
vittna ännuöthihtir vacket den väf, och grundmurarna
tillö'vtig~pyggIi~der ä.rö'uhdertttgriivniIig;

:N~!:e'JJ:).,ötViiUern ä.~pl~illlnih~atfr~w:grä.v d~ ;;ty"den
gård, <iå.rAlv~$tt~ kJQst~r~,~tift~:n:~;ko,p,iJ,ilgSverker

d. "å~, h9~ge. '. , ' ,>'- .

Y~(l:'Rq*~§~",J{.&tli'~§~ar'RQ1s$t'~p.e1j, v~rlQ.en& märkli '-

~aS~~','%~~§,t~n/i~~$$!,..'.r-~~tÅr~ '."',~~t"'~.e~",~.})~"...".~in,.,tid 11l~~ta

slq;i:~~~'Aig"~~~"".,.sil."~~~ ,.~,~Yä.Pc~~'9~1J{~',SI3.~'~.J:~~OJ:'
Ilä.I',J;!~,.,~~t$lB:p,'eJ}1:ietä,,~tft,8WQ'g~P.,99}1.,.pI'QYIliIl~~r.,

;~;;;!,\~~;:::::iir~!i[@
,'"."r~~.'.~~'~e'~;~$~~~;t~,.'.,.~I~t~~~~:~,iIj~:g~~!?~åigh~~,~,.,~\~.-

kap,t"~QK:'.§ii!'~,I{\aHfs:t~J:l§J:jtgtt','y~j'rf~ån Ip.3:tftrial"'-1:;tgits
till,'y;iktiga.rByggen{,'äHtsiedäh' A!våslfä" "klostermirrilr
restes. .

Ett Stycke norr 0)11,Onilierg gör Vättern en bred in-

buktnil1;g, sonikallas Varviken. I var sitt hörn av
'denriä,Hgga"de två st~deI'l1ä VddSlenå,öcn Motala.

VaQsteria.
(3000 ip,v.).

. Vådsteh~årminnenas stad. Mer än någon annan
Q§tgöfå,stadbeYå.rar 'den~n pråg,elavgäfula ,tider.
. 'Ftämstkriyfå2sigdesså minnen tni- historien om en
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BONNIERS

HEMBYGDSBÖCKER

Ir

På undertecknads förlag kommer urider årets

lopp att utgivas en serie små läroböcker med det

gemensamma namnet Bonniers hembygdsböcker .
I olika delar, avsedda för eleverna i barndoms-

skolor i respektive områden, komma de svenska

landskapen samt städerna Stockholm och Göte-

borg att (bli skildrade efter en enhetlig planlägg-

ning i överensstämmelse ,med undervisnings-

planen för rikets folkskolor.

Samtliga delar i serien bli rikt illustrerade.

Hembygdsböckerna äro närmast avsedda att

begagnas å det stadium, där den geografiska

undervisningen "anknytes till det moment i

hembygdsundervisningen, som avser hembygden

i mera vidsträckt betydelse". En liten bok med

bredare framställning av hemlandskapet - lik-
som storstaden - än den mera kortfattade, som

gängse läroböcker i geografi innehålla, ,är på

detta stadium lämplig att sätta i barnens händer.

Stockholm i mars 1925.
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