Välkommen till
Nartorpsbygden!

Nartorp är mest känd för sin intressanta gruvhistoria, en epok som varade 1817-1927. Idag
ser man spår i naturen efter gruvhål, vattentunnlar, rännor och annat som hörde till gruvdriften och en del arbetarbostäder finns kvar.
Men här finns också de ovanliga och poetiska
vägstenar som lantbrukaren Conrad Johansson
reste invid vägarna 1920.
Vägstenarna restaurerades 2012, rengjordes
med specialvatten, målades och skyltades, i
ett samarbete mellan Söderköpings kommun
och Nartorp-Börrums
hembygdsförening.
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Vägkorset Ytterby gård
La:58.36301462031584, Lo:16.613688468933105

4
mellan Gibbonäs-Frugelöt
La: 58.35066538249324, Lo:16.62657380104065

3
Vid Gibbonäs gård
La: 58.35310855528231, Lo:16.619460582733154

Vid Gibbonäs
i skogen vid kyrkvägen

Halt!
OBS!
Hit-åt dit-åt
vägarna gå
men den ändlösa når inga mål
Vandrare har du ett mål
lycklig då
marsch gå på
vägen dit-åt
Men saknar du mål...

Vide och härliga fädernesland
blånande skogar o, glittrande strand,
gyllene tegar kring soliga gårdar,
spirande blomster vid åldriga vårdar
Herren dig hägne och bärje
vide och härliga Sverige.

Läs hyllningarna till
fosterlandet och hembygden, titta på gruvresterna och besök
hembygdsgården,
njut av den vackra naturen och ta ett dopp
i Gropviken!

1La: 58.36196223286943,
Vid Glädjebacken
Lo:16.627614498138427
Den bygd dig herren en gång gav,
du trygga folk från slätt och hav
skall aldrig fegt du svika.
Den binder dig med tusen band,
vid åker, skog och älv och strand,
den är din arvslott rika.
Den bygden vuxit bit för bit
ur fäder möda, mödrars flit
för den har böner brunnit
och händer strävat, viljor stridt...

Du folk från slätt och skär
vad ödet än i skötet bär
och framtiden må giva
av sorg och fröjd, av ve och väl
bevara blott en trofast själ
så skall du svenskt förbliva.
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La:58.350969380941315, Lo:16.617143154144287
Helig är - håll du den så men äfven trogen vakt
om den din fosterjord
dig ammat med sin must
till tankens man med kraft och lust
I gengäld åt din jord
bryt med din kraft
en väg rakt de ädla målen på...

POETISKA
VÄGSTENAR

Hösterum
Bråta

2
3
5

Conrad Johansson
Conrad Johansson, 1869-1948,
var en odalman av den gamla
stammen. Han brukade två
gårdar, Gibbonäs och Ytterby
där han gjorde stora förbättringar inom lantbruk, skogsbruk
och byggnader. Han var en av
Hammarkinds härads mest
kända män och innehade flera
kommunala och allmänna
uppdrag. Han var dessutom en
skicklig träslöjdare och - som
stenarna också visar - poet.
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Vägbeskrivning: Från E22 söder om Söderköping
ta väg 210 mot S:t Anna, vid Hösterum sväng
vänster mot Norra Finnö-S:t Anna, vid Bråta sväng
höger och följ sedan kartan ovan. För att komma
till hembygdsgården sväng från 210:an in mot
Nartorp och kör 100 meter, vänster sida.

Söderköpings kommun 2013 i samarbete
med Nartorp-Börrums hembygdsförening
www.nartorp.se
www.soderkoping.se/turism
www.soderkoping.se/kulturarv
Söderköpings Turistbyrå 0121-18160

i Nartorpsbygden

