
Ôstre Göteland

Østre Göteland – Hvor Sverige begyndte.
 

Frem til 1300 tallet var Sverige ikke at betragte som et rige.

Den sydlige del som nu omfatter Skåne, Halland og Blekinge var en del af
det danske rige. Nord for disse landsdele ligger Småland, af Moberg betegnet
som Stenriget. Mens de danske provinser var frugtbare områder, som til
forveksling mindede om det øvrige Danmark, var Småland uvejsomt om
vanskelligt at dyrke som agerland. Et land som ikke havde den store
interesse, fordi det var så vanskelligt at brødbøde sig her. ( Læs eksempelvis
Mobergs: Udvandresaga, som giver et godt billede af de dårlige kår, som
førte til en masseudvandring i 1800 tallet).

6 grænsesten fordelt over hele grænseområdet – var i mere end 600 år
tilstrækkeligt til at markere en skillelinie mellem Danmark, og det der senere
skulle blive Sverige.

Som noget ganske naturligt er det området omkring de store søer Vänern &
Vättern, som bliver begyndelsen på et nyt rige.

Kort over den nordlige del af Vättern

Når man kommer fra Småland, hvor grundlaget for en landbrugsproduktion,
som er den almindeligste start på en statsdannelse, bliver man næsten
overvældet af den frodighed og de udbredte marker, som  breder sig ud
overalt i Götaland.

Forskellen fra Småland må tilskrives forhold, som var gældende under og
efter sidste istid. De store søer er resterne efter de gletchere, som lå tungt ind
over landet, og det frodige land skyldes hævning af gammel søbund, hvor
jorden er både frugtbar og dyrkningsvenlig på grund af den finere opdeling.

På kortet herover er indtegnet  dels området som dækkes af den solide
klippeformation, Omberge, dels et område som meget vel kan tænkes, at have
været en del af Vättern indenfor en tidshorisont, som er kort i geologisk
sammenhæng.

Det må pointeres, at teorien ikke er hentet i nogen lærebøger, men er
fremkommet ved en sammenholdning af de ting, som umiddelbart er at se, og
en vis grundviden om fænomenerne i almindelighed.

Bjergknolden, Omberge, må formodes på et tidspunkt at have været
beliggende ude i søen. Den er dannet af grundfjeldet, som på et tidspunkt er
slud op fra undergrunden, og har ikke været så let at jævne ud – selv ikke for
en stor gletcher.

 

 

 

 

Vadstena slot

Ved rigsdagsamlingen i Väster¨s 1544 blev det besluttet at et forsvarsanlæg
skulle anlægges i Vadstena, og det følgende år begyndte man at bygge
Vadstena slot.

Vindelbro til Vadstena slot 

Gustav Vasa

Gustav Vasa er kendt som den svenske adelsmand, som undgik
Kristian den Andens Stokholmske blodbad, og på ski kørte den lange
vej til Dalerne, hvor han samlede bønderne til den opstand som siden
første til Sveriges løsrivelse fra Danmark. Hans legendariske tur fejres
årligt ved afholdelsen af Vasaløbet, eller Vasaloppet.

 

Vasaloppet

Det er få ord i det svenske sprog som vækker så mange følelser og
minder. Både historiske og sportslige. Vasaløbet er så meget mere end
en skikonkurrence. Det handler også om tradition, historie, kultur og
frihed.

Vasaløbet har sin start i starten af 1500-tallet. Sverige befinder sig i en
påtvungen union med Danmark. Skuffelsen er udbredt. En af de
største frihedskæmpere er Gustav Vasa. Han opildner folket til oprør,
men falder i unåde. Til sidst er Gustav Vasa’s eneste mulighed at
drage til Dalarna.I Mora forsøger han at forene mændene i kampen mod den
danske konge. De forsamlede er dog tvivlende. Skuffet begiver Gustav Vasa
sig på ski vesterover på vej mod Norge.

I Mora forsøger han at forene mændene i kampen mod den danske konge. De
forsamlede er dog tvivlende. Skuffet begiver Gustav Vasa sig på ski
vesterover på vej mod Norge.

Efterhånden kommer nyheden om Stockholms blodbad til Mora. Folkene
beslutter at lede efter den flygtende Gustav Vasa. Byens to bedste skiløbere,
Lars og Engelbrekt, sendes af sted i historiens første Vasaløb. De finder
Gustav Vasa i egnene omkring Sälen og overtaler ham til at vende tilbage til
Mora for at lede deres kamp.Efter 2½ års krig bliver Sverige frit og Gustav
Vasa bliver valgt til Sveriges konge den 6.juni 1523.400 år senere skriver
avismanden Anders Pers om en ide at oprette et 90 km langt skiløb til minde
om Gustav Vasa – Vasaløbet. Det første Vasaløb blev afviklet den 19.marts
1922 med 119 skiløbere til start. I 60’erne og 70’erne eksploderede interessen
for skiløbet fuldstændigt med mere end 15.000 skiløbere til start. (Hentet på
Internettet. Vildmarksliv.dk)

Gustav Vasa

Gustav Vasa også kendt som Gustav I) er formodentlig født 12. maj 1496

http://da.wikipedia.org/wiki/12._maj
http://da.wikipedia.org/wiki/1496


Et kig langs Omberge, som viser det svært nedbrydelige grundfjeld.

I begyndelsen er der sket en naturlig aflejring både i den nordlige og i den
sydlige ende, og på et tidspunkt er Täkern, der nu ligger som en indsø øst for

Vännern, blevet afsnørret, og hele det frodige landbrugsområde, som ligger
mellem Motala, Lindköping og Kräkeryd, er opstået, som følge af aflejringer
og ikke mindst den hævning af hele landet, som har fundet sted siden siden (
3 km tyk) trak sig tilbage.

 

Et kig ud over det frodige landskab fra den sydlige del af Omberge.

Det første Sverige

Historiebøger, som blot er nogle årtier gamle, fortæller, at Sveriges første
konge var Magnus Ladelås. Det skyldes, at man har sat lighedstegn mellem
grundlæggelsen af Stockholm og Sverige. De seneste år har dog revideret den
almindelige opfattelse noget, så man nu betragter Birger Jarl, som var far til
Magnus Ladelås, som den rigtige grundlægger.

Gustav Vasa også kendt som Gustav I) er formodentlig født 12. maj 1496
Lindholmens gård i Vallentuna, død 29. september 1560, var konge af
Sverige 1523–1560. 

Gustav Vasa malet 1542

Det var Gustav Vasa, som indførte arveretten til tronen og gjorde Sverige fri
af det danske overherredømme.

Som ung var han fanebærer i slaget ved Brännkyrka 1518, hvor Sten Sture
den yngre bød på hårdnakket modstand mod Christian 2.s tropper. Danskerne
manglede forsyninger, og kongen foreslog en våbenhvile, hvor svenskerne
skulle stille nogle fremtrædende mænd som gidsler for hans sikkerhed under
forhandlingerne. Han brød aftalen og rejste i stedet bort med gidslerne, hvoraf
én var den kun 22-årige Gustav Vasa. Gustav Vasa sad en tid fanget på Kalø
slot, men det lykkedes ham at flygte til Lübeck.

I 1520 kom han tilbage til Sverige. Senere samme år blev hans far, to af hans
onkler og flere andre slægtninge henrettet som en del af de i alt 94
henrettelser, der senere blev kendt under navnet Det Stockholmske Blodbad

Desuden blev hans mor og mormor samt 3 søstre fængslet i Blåtårn
København.

Gustav Vasa besluttede at gå til oprør mod Kristian Tyran, som Christian 
blev kaldt efter henrettelserne, og det lykkedes ham at rejse befolkningen i det
meste af Sverige mod danskerne. I august 1521 blev han i Vadstena valgt til
rigsforstander, og i oktober samme år indledtes belejringen af Stockholm.

I 1522 sluttede Lübeck forbund med Gustav Vasa og sendte en flåde til
Stockholm, der så blev fuldstændig indesluttet. 6. juni 1523 blev han i
Strängnäs udråbt til konge, og et par uger senere kapitulerede Stockholm.
Dette var afslutningen på Kalmarunionen

I sin kongetid genoprettede Gustav Vasa Sveriges stilling som selvstændig
stat. Han indførte reformationen 1527 og arvekongedømmet 1544. Hans styre
var hårdt og effektivt og blev mødt med flere oprør, men han var hver gang
herre over situationen.
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Birger Jarl levede fra 1208 til 1266. Blandt de småkonger, som delte landet i
flere mindre enheder, indtog har en fremtrædende stiliing ved Sverke
kongens hof. Titlen Jarl er betegnelsen for en person – som i rang og magt
står lige under – eller nærsmest på linie med kongen. 

Birger Jarls markante lidt firkantede hoved kan findes udhugget i sten flere
steder. Blandt andet i Bjälbo og umiddelbart over indgangen til kirken i
Kongslena.

Bjälbo

Den nu meget beskedne landsby Bjälbo, skulle efter de nye skrifter, være
stedet, hvor Sverige ”født”. Inden da var landet opdelt i mindre riger, som
havde hver sin konge.

Bjälbo kirke

Runesten skrevet på dansk udenfor kirken

Skønt sporene efter Birger jarl er meget beskedne, er Bjälbo en lokalitet som
svenskerne værner meget om.

Specielt efter Jan Guilleou krønike om ridderen Arn Magnusson, hvor alle
personer er autentiske med undtagelse af Arn, er interessen for Sveriges
første historie vakt, og man kan opleve noget, som kunne minde om
pilgrimsfærd til de steder, som Jan Guilleou har skrevet om. De steder, hvor
han har hentet sin inspiration.

Vadstena slot

En rundgang på Vadstena Slot er rimelig hurtigt overstået, fordi en del af
slottet stadig bruges aktivt – og museumsdelen optager kun mindre plads.
Men det er engagerede guider, som ikke er karrige med at rundkaste
beskrivelser af liv og kongedømme.

Det fortælles, at da Gustav Vasa var noget oppe i årene. havde rundet de 50,
blev han varm på en yngre pige, og fik et ægteskab arrangeret.

Da hun kom til slottet blev hun modtaget af den gamle kriger fuldt armeret og
højt til hest. Men udrustningen var blot en påhængt ydre dragt – og 
samlede udrustning var ikke hvad den vel engang havde været. Den gamle
kæmpe var tydeligt svækket af gigt, ledsmerter og tænder i forfald.

Ægteskabet blev ikke nogen succes, og siden anbefalede den gamle konge, at
man ikke indgik en ægteskabelig alliance, hvis aldersforskellen var for stor
mellem parterne. 

Vissingø

På jagt efter Sveriges historie må man nødvendigvis også besøge Vissingø,
som ligger midt i Vättern – i søens sydlige del.

En mindre færge sejler det meste af døgnet i pendulfart mellem Vissingø og
Granna. Der er ikke megen plads til biler, omkring 10 stk pr overfart, og
passagerer kan opholde sig på det åbne vogndæk – hvor de tålmodigt klumper
sig sammen i stående stillig – uden nogen form for komfort. Mellem selve
byen Granna og færgen ligger en parkeringsplads med mulighed for parkering
af mange hundrede biler – og den velfungerende udlejning af cykler på den
anden side – gør det naturligt at lade vognen blive på fastlandet.

Passagerkomfort på færgen til Vissingø

Øen er ikke meget længere end 10 km – og kan sagtens overkommes på en
lejet cykel mellem et par færgeafgange, og den smalle adgang for
motorkøretøjer, som gør at stort set kun de lokale kommer med færgen, gør
det til en behagelighed, at gøre øen ved pedalkraft.

Der findes flere historiske mindesmærker på øen, 

På øens sydlige spids ligger resterne efter den borg hvor nogle af de første
svenske konger opholdt sig i flere hundrede år. 

3 konger er døde, på det lille slot. Karl Sverkersson vel nok den kendsteste,
ikke mindst på grand af Jan Guillous krønike om tempelridderen Arn – og
grundlæggelsen af det svenske rige.



Runesten i modsat side

Vadstena

Områdets hovedby i dag er Vadstena. En by som har haft stor betydning både
med hensyn til religion og politik.

Gamle kobbertryk af Vadstena slot viser, hvordan det ligger frit i landskaber
omgivet af voldgrave og lavtliggende landområder, og man fristes til at gætte
på, at byen i sin tid har fået sit navn fordi man nærmest skulle gennem et
vadested for at nå frem. Vade – sten. 

Byen er grundlagt for omtrent 1000 år siden, og man kan sagtens forestille
sig, at landhævningen, som i dag har blotlagt de store frugtbare arealer, slet
ikke var tilendebragt på den tid. Man har altså skullet vade – det sidste stykke
– måske over sten. Parallellen til Oxford – som betyder køernes vadested – er
åbenbar.

Vadstena Kloster.

Ældste, meget markante bygningsværk er Vadstena kloster, som blev
grundlagt af ……munke i …..Klostret er delvis indrettet som museum, som
meget detaljeret og fint giver et billede af klosterlivet og livet i
Middelalderen.

Vadstena kloster

Skønt af stor betydning for det ganske land og den nære omeng især, er det
primært den hellige Birgitta, som har givet klostret dets ry og gode
omdømme.

Resterne efter Vissingø slot

 Karl Sverkersson blev I foråret 1167 overfaldet og dræbt på Visingsö
kong Erik den Helliges søn Knut Eriksson af_Sverige, .Jan Guilloeu beskriver
malende, hvordan drabet fandt sted, anført af en norsk viking. Selve åstedet,
efter den levende beskrivelse – må være området, hvor man nu finder øens
bedste – og meget besøgte badestrand.

En mindre sten neden for slotsruinen fortælles om stedets tidligere betydning

Alvastra Klosterkirke

Under Karl Sverkerssons styre fik Sverige i 1164 sin første ærkebiskop , da
Alvastramunken=Alvastra_kloster Stefan tiltrådte embedet i Uppsala . Et
bevaret pavebrev på en forespørgsel fra kong Ulf jarl og de svenske biskopper
bekræfter dette. Alvastra kloster var blevet grundlagt af kong Karls forældre,
og selv gav han også Vreta kloster og Nydalen kloster økonomisk støtte.
År 1164 skal svenskerne i henhold til russiske krøniker have foretaget 
mislykket hærtogt mod Rusland , muligvis gennem Finland



Den hellige Birgitta

Den Hellige Birgitta

Birgitta Birgersdotter blev i 1303 i Upland. Hun voksede op i en fornem
familie, med kontakter både til kirke og kongehus.

Som 13 årig blev hun bortgiftet til ridder og lagmand Ulf Gudmarson, og
frem til sit 40´år fødte hun 8 børn.

Så døde Ulf Gudmarson og Birgitta valgte at vi sit liv til kirken. Hun fik en
lang række guddommelige budskaber – mere end 600, og hun følte det som et
kald at få den svækkede kirke tilbage på Guds vej.

Hendes budskaber havde en vis gennemslagskraft.

Som mor til de mange børn havde hun fået en del livserfaring, og hun forstod
at relatere sine budskaber til de dagligdags hændelser hun havde haft med
sine børn, og folk forstod hende.

I et kirkesamfund, som i tid lå meget tæt på den hedenske tro, og hele
mandsdominerede tankegang, var det for mange befriende at se kvindelige
værdier bragt frem.

Birgitta søgte paven om tilladelse til at oprette egen nonneorden, og trods
pesten hærgen i hele Europa begav hun sig til Rom, for personligt at fremføre
sine tanker. 
Ud over Rom drog hun rundt i det meste af Europa – og vandt mange for sine
ideer. Og paven indvuilligede i at hun fik sin egen orden.

Men i 1373 døde Birgitta i Rom – og nåede således aldrig at se sine tanker
realiseret.

Birgittas kiste

Hendes tilhængere bar hendes kiste den lange vej fra Rom til Vadstena, og
den er i dag udstillet i klosteret.

Efter hendes død oplevede mange mennesker åbenbaringer, hvor hun var
med. Og det fortælles at nødlidende fandt frelse når de råbte hendes navn.
Således også de der gik gennem isen ved vintertide. Når de anråbte Birgitta
blev de frelst. (Man kan jo ikke lade være med at tænke på de mange, som
måske har råbt, men alligevel er druknet. Betragtet en smule statistisk vil det
være således at alle som har råbt, og siden kan berette om dette, er blevet
frelst. De der råbte forgæves indgår slet ikke).

Efter et par år blev Birgitta af paven ophøjet til Helgen.

 

Alvester ruin

 

Solnedgang over Vätern

Omkring Vätern er der et herligt bademiljjø - hvor vandet er forbavsende
rent.
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