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FkAros besök på Öland i juni 2018.

Hans Larsson/ 2018-04-24

Idéer och platser att besöka
Med Köpingsvik som en förträfflig utgångspunkt skulle jag rekommendera följande besöksmål:
Västra kustvägen.
Kör norrut från Köpingsvik ca 1 mil och ner till kusten skyltat Äleklinta. Fortsätt denna kustväg
norrut upp mot Byrums raukar. Ni kör utmed landborgskanten och det finns tillfällen för många
stopp. Bruddesta, Grönvik, Djupvik, Lofta mosse, Knisa mosse och upp till Sandvik. Bra tillfälle
för fika/äta om man vill.
Fortsätt kustvägen norrut och ni passerar Jordhamn, Grytehamn, Alvedsjöbodar. Gör ett stopp
vid Hornsudden och vandra ner till havet och norrut i viken. ”Raset” är en fin fotoplats! Ni är
nära Hornsjön som ligger någon km österut alltså in på Öland.
Ni kommer sedan till Byrums raukar och där kommer ni att bli kvar en stund säkerligen.
Från Byrum rekommenderar jag att ni åker en kort bit mot Böda och tar vänster mot Hagskog.
Ni kör en rak väg genom Bödaskogen och kommer ut till kusten igen. Här är det bara att välja
bland många stopp. Ni har Blå Jungfrun ganska nära och lyser bäst i morgonljus. Fortsätt mot
Byxelkrok, Neptuni åkrar upp till Ölands norra udde och fyren Långe Erik. Finns fågelintresse
kan ni stöta på något fint i omgivningen.
Denna rutt kan man med fördel göra senare på dagen o framåt kvällen för att uppleva oftast en
fin solnedgång över Småland och det varma ljuset som belyser Öland. Börja vid norra udden
eller startplats som passar och kör söderut istället.
Källa med omnejd
Här finns Källa gamla kyrka och lite söderut Högenäs orde. Kan vara bra orkidétid då! Nu är vi
på öns östra sida.
Bredsättra och Kapelludden (toa)
Detta får ni inte missa. Kör till Bredsättra kyrka och invid har ni ett fint karamellkokeri med en
bra servering av fika och kaffebröd/smörgås. En gammal skola som är omgjord till kokeri och
servering av en tysk familj. Trevlig stopp!
Ta vägen ner till Kapelludden och vandra runt. En av de bättre fågellokalerna på ön. Ni ser ett
stort stenkors, en fyr i stålkonstruktion och en kapellruin. Rofyllt och lätt att bli kvar!
Östra landsvägen söderut med radbyar och kyrkor samt Himmelsberga
Hembygdsmuseum. (toa)
Himmelsberga är värt ett besök. Sväng av in mot ön vid Långlöts kyrka. Museet visar en
gammal ölandsby och gård. Möjlighet att fika/pajer/smörgåsar. Alla dagar när ni är här.
Konstutställningar också på programmet.

Fortsätt söderut på östra sidan.
Det blir mycket fika men man blir hungrig på Öland. I Gårdby finns en gammal lanthandel som
har servering med mycket gott till.
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Sandby Borg
Den omtalade fornborgen där det pågår utgrävningar med en otrolig historia av våld och
plundringar. Utställningen kan ses på Kalmar läns museum i Kalmar.
Söder om Södra Sandby finns en väg ner till havet och borgen. Bra parkeringsmöjligheter och
en fin kust med fågelliv mm.
Nu är vi på den södra kartan.
Stenhusa bod och Möckelmossen (toa)
Strax före Stenåsa i Brunneby finns en tvärsväg som leder över Alvaret. Om ni passerar med
några hundra meter där ligger Stenhusa bod, Sveriges Ornitologiska Förenings butik. Proffs på
kikare och fågel. Ett trevligt och intressant ställe.
Tvärsvägen ovan leder till Möckelmossen som ligger mitt ute på Alvaret. Utmed denna väg kan
man stanna på flera ställen och ta en vandring på Alvaret. Mycket speciell fauna med det tunna
jordlagret och kalksten i dagen.
Resmo
Duktiga keramiker i vägskälet!
Eckelsudde (Västerstadsviken) (toa)
Ligger söder om Kastlösa som ni passerar och kommer till vägskälet mot Hammarby. Kör
söderut ca 3 km och ni kommer till en skylt (bad). Sväng höger mot havet och där finns en
parkering. Ni befinner er i ett fågel- och sälskyddsområde. Sälar o kutar syns på stenarna ofta.
Mycket vadare bl a säkert att se skärfläcka. De häckar där.
Degerhamn och Södra bruket (Alunbruk)
Fortsätt söderut från Eckelsudde och fram till Degerhamn hamn. Kör uppför landborgskanten till
den övre landsvägen och kör söderut en kort sträcka. Kör ner igen mot Södra bruket och
parkera nere vid havet. De gamla ruinerna av alunbruket och dess kustremsa är intressant. Fina
fotomotiv!
Grönhögens hamn
Efter södra bruket åter till landsvägen och söderut mot Grönhögen. Kalkbrottsdammar mm och
en hamn.
Karl X mur och Ottenby gravfält
Fortsätt söderut och ni passera den långa muren som hindrade kungens hjortar att dra norrut.
Där finns också en fin strandäng och gravfält.

Ottenby och södra udden
Dit måste ni åka och göra ett besök. Titta in i Södra Lunden som är den första parkeringen ni
kommer till. Fin fågelsång o många arter.
Fortsätt till udden och fyren Långe Jan. Upp i fyren och se er omkring! Besök Naturrum och lär
om fåglar och dess flyttningar! Fika/ät på Fågel Blå! (toa)
Ås, Näsby och vidare på östra landsvägen norrut upp till Stenåsa där vi svängde av över
Alvaret.
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Att besöka är Eketorps Borg, Gräsgårds hamn, Seby läge, Peter Nilsson i Segerstad (utmed
vägen har han sin bostad och galleri. En mycket erkänd akvarellmålare.)
Triberga mosse utmed vägen med bra parkering.

Nu är vi tillbaka och vi har rest runt Öland och kört tvärs en gång. Betrakta detta som ett
underlag till vår träff den 8 juni. Jag kommer att hämta kartor och annat som kan vara av
intresse för er.
Det finns flera platser som vi kommer att peka ut och lyssna av med er. Allmänt kommer ni
under en fantastisk period när det är som vackrast och förhoppningsvis kan vi hjälpa till att
svara på frågor om specifika objekt.
Vi har ett fantastiskt ljus på Öland. Soluppgång i Östersjöhorisonten och solnedgång över
Småland. Vill man fotografera nära kusterna och jag tänker på fågel är det bra bakljus på
Kalmarsundskusten på morgonen och omvänt på östra kusten med ett fint varmt bakljus där vid
solnedgång.

Vi ses,
Bästa hälsningar,
Hans (0706 985284)

