
UKNA
Ukna är kommunens norra utpost och uknadalen är
en av de nordvästliga dalgångar, som formats av in-
landsisen. Den kantas av höga bergkedjor med ett na-
turskönt landskap. Ukna är en del av Norra Tjust berg-
slag där gruvhantering i olika former har förekommit.
Trakten är mycket rik på fornlämningar som domar-
ringar, fornborgar, gravfält, runstenar mm.

Centralorten Ukna ligger på en grusås med milsvid
utsikt över den vackra dalgången. Här finns kyrka,
skola, bibliotek, lanthandel och idrottsplats.
Varje år ordnar skolan i Ukna en minimässa där ett 20-
tal lokala företag ställer ut.

Ukna kyrka byggdes under 1830-talet. Den ersatte den
gamla kyrkan på en kulle vid Storhammar, en km från
den nya. Ödekyrkan från slutet av 1200-talet används
för sommargudstjänster. I Ukna kyrka finns en av Sve-
riges äldsta kyrkklockor. Den göts år 1305 och många
myter och sägner finns kring klockan och dess ur-
sprung. Vid den gamla kyrkan fanns en runsten med
inskrift både på latin och svenska rest över kyrkoherde
Torgils Gudmunsson Gås. Kyrkoherde Torgils lär ha
varit den som beställde den nya kyrkklockan år 1304.
Runstenen finns nu i nya kyrkans vapenhus.
Vid Storsjöns norra strand ligger det slottsliknande
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säteriet Stensnäs med en lång och intressant historia
som är intimt förknippad med Överums bruk.
Längs en dalgång vid Storsjöns strand häckar varje år
hundratals sångsvanar och landskapet är mycket rikt
på naturupplevelser.
Den som vill vandra i den vackra omgivningen kan
gå Tjustleden genom uknadalen.

I Kisbäcken vid Storsjö har Ukna Hembygdsförening
ett gammalt båtsmanstorp som hembygdsgård. Där
firas varje år midsommar på traditionellt sätt. Mittemot
lanthandeln finns en informationstavla om vad som
händer i bygden. Där finns bord och bänkar så du kan
sitta ner en stund och njuta av den vackra utsikten.

Många konstnärer och konsthantverkare hämtar
inspiration från trakten. Deras verkstäder är väl
värda ett besök, boka tid.
Lanthandlarna i Ukna och Öndal har information om
vad som händer i bygden.

Byarna Skedshult och Öndal är från medeltiden och
ligger 15 km söder om Valdemarsvik nära riksväg E22.
Den gamla Kungsvägen, Söderköpingsvägen även kal-
lad, går genom de bägge byarna och över Öjelsbo och
Knappekulla. Där finns vackert belägna rastplatser. Vid
Öndals norra infart kan man köpa härliga fårskinns-
produkter och vid den södra kan du få se en riktig
tomteverkstad som är igång året runt. Stora gravfält
från järnåldern och en fornborg vid sjön Vindommens
sydvästra strand visar att bygden har uråldiga anor.

Vindommen är en härlig badsjö med klippor och sand-
stränder. Den som vill fiska kan köpa fiskekort i
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B R U D  &  F E S T K L Ä D E RB R U D  &  F E S T K L Ä D E RB R U D  &  F E S T K L Ä D E RB R U D  &  F E S T K L Ä D E RB R U D  &  F E S T K L Ä D E R
Uthyrning & Försäljning

Ring till Ingemo Keib, 0493-50341
Degersnäs, Moagården

UNIKA  FIGURER
har försäljning av tomtar,
påskkäringar, getter mm.

Margaretha Edström  0493-72025

Hantverkshuset i Öndal
Stor sortering av lamm- och fårskinnsprodukter.
Ring och avtala tid! Följ skylten ”Skinnprodukter”

Kerstin Rydén 0493-72060

Ukna gamla kyrka från 1300-talet, avtecknad år 1821, är
nu ruin. Den ligger på en kulle vid den uråldriga farleden

till biskopsätet i Skara.
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Textil konst
i lapptäcksteknik
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Skedshult 0493-72015
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Alltjänst
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Ravenäs vid E22 är Kulturmärkt

Stensnäs

Längs Vindommens stränder finns bra cykelvägar och vackra
naturupplevelser. Vintertid är sjön Vindommen ett uppskattat

utflyktsmål för skridskoåkare.

lanthandeln i Öndal där man
handlar på traditionellt sätt över

disk och kan köpa godis i
enkronorsautomat. Och i Degersnäs
finns Gunnar Karlquist som kan
sätta  upp en gammaldags små-
ländsk gärdsgård om det behövs.

Butiken med presenter
litet utöver det vanliga.
2 km söder om Långrådna

0493-42000
www.svenska-presenter.se


