
 

  Resa till Öland 22 – 26/5 2019 

med 

SPF Havsörnen, Koggen, Rospiggen, Jernet 

 
Dag 1, 22/5. 

Resan startar från Öregrund kl 07.00 på morgonen. När det är lämpligt med en paus stannar vi 

för att dricka förmiddagskaffe. I Norrköping svänger vi av och följer ostkusten. Tre mil norr 

om Västervik, på värdshuset i Tindered, står lunchen serverad. Efter en god lunch fortsätter vi 

söderut till Oskarshamn. Här besöker vi Döderhultarmuseet där man visar över tvåhundra av 

den kände konstnären Döderhultarens, eller Axel Robert Petersson som han egentligen hette, 

träskulpturer. Efter att vi sett en kort videofilm om skulptören och på egen hand beundrat de 

många träskulpturerna utställda i tidstrogna miljöer, fortsätter vi de sista milen till Kalmar där 

bekväma och centralt belägna hotell Kalmarsund väntar oss. Här skall vi bo i fyra nätter och 

när vi installerat oss i våra rum väntar middagen. 

 

Dag 2, 23/5. 

Vår första hela dag i Småland skall vi ägna åt södra delen av Öland. Efter frukosten på 

hotellet möter vi vår guide Babette Lindström som skall följa oss i tre dagar. Vi ger oss av 

mot Öland och strax passerar vi över Ölandsbron. På Öland finns mycket att se och vi börjar 

med att besöka den södra delen av ön. På vägen söderut gör vi några besök, Resmo 

utkiksplats för att njuta av utsikten, Kastlösa kyrka för att njuta av W Lorentsons målning och 

Gettlinge gravfält, har vi tur kanske Arontorpsrosen blommar där. Allra längst söderut ligger 

den kända fyren Långe Jan och den som orkar kan gå alla trappsteg upp i fyren för att beundra 

utsikten. Här ligger också Ottenby fågelstation, där många volontärer varje år samlas föra att 

ringmärka flyttfåglar. 

Dagens lunch skall bestå av riktiga Öländska kroppkakor med sylt och skirat smör. 

Babette kommer också att visa oss kvarnarna i Lerkaka, m.fl. intressanta platser. Ett besök i 

den vackra parken på Solliden måste också ingå när man besöker Öland. 

Efter en hel dag på södra Öland åker vi tillbaka till Kalmar och på hotellet väntar gemensam 

middag. 

 

Dag 3, 24/5. 

Efter frukost ger vi oss åter iväg över Ölandsbron men svänger idag norrut på ön. Vi börjar 

med en rundtur i Borgholm. Vi kör vidare mot Sandvik för att ta den vackra vägen mot 

Byrum. I Jordhamn finns Ölands enda bevarade väderdrivna Skurkvarn, man använde den för 

att dra slipstenar. I Byrum besöker vi ett raukområde som visserligen inte kan mäta sig med 

Gotlands raukar men vi ser ändå ett stycke säregen Öländsknatur. Nu är det lunchdags och vi 

beger oss till Böda hamn för en god lunch. 

Efter lunch åker vi vidare mot Trollskogen och Byxelkrok. Strax ovanför Byxelkrok ligger 

Neptuni Åkrar, ett 22 hektar stort klapperstensfält, som fick sitt namn av Linné på hans 



 

Ölands resa 1741. Växtlivet inom klapperstensfältet är inte så artrikt men Neptuni Åkrar är 

känt för sin Blåeld som under gynnsamma förhållanden blommar rikligt i juni-juli. Efter detta 

besök är det dags att vända söderut igen och på hotellet väntar middagen.  

 

Dag 4 25/5 

Vi börjar dagen med en promenad i de centrala delar av Kalmar som är från 1600-talet, då 

man flyttade centrum som tidigare låg vid slottet till Kvarnholmen. Det var också då man 

byggde ringmuren runt Kalmar som man kan se på några platser än idag. Efter promenaden 

tar vi bussen bort till gamla stan och tittar på de hus som finns kvar efter branden år 1647. 

Alldeles bredvid gamla stan ligger slottet och där går vi på en visning med slottsguide och får 

lära oss dess historia. När vi är färdiga på slottet är det fri eftermiddag i Kalmar, bussen åker 

tillbaka till stortorget för den som vill, annars kan man flanera fritt tillbaka. Vi äter en 

gemensam middag på hotellet. 

 

Dag 5, 26/5. 

Det blir en tidigare start på dagen efter frukost idag, eftersom vi väljer att inte åka E 22an 

hem. Via Nybro, Lessebo och Växjö kommer vi till Vandalorum som ligger vid Värnamo. 

Vandalorum är ett privat konst- och formgivningsmuseum. Här dricker vi vårt förmiddags- 

kaffe och den som vill kan besöka museet på egen hand. Resan fortsätter på E4an upp till 

Gyllene Uttern där det blir lagom med en lunch. Gyllene Uttern är Sveriges första motell 

byggt av Ryttmästare Gyllensvan, år 1933 stod de första delarna klara. Redan året där på 

byggde man vidare och det blev den bastanta borgen som idag är kännetecknet för Gyllene 

Uttern. När vi ätit och njutit färdigt av utsikten åker vi vidare och tar Bergslagsdiagonalen via 

Askersund och Örebro. Utanför Arboga blir det en bensträckare och kaffe på egen hand innan 

vi åker sista biten hem. 

Åter i Östhammar ca 20.00 efter fem härliga dagar med nya intryck och minnen att smälta. 

 

Pris 6 580.-    Avresa 

    07.00 Öregrund, torget 

I resans pris ingår:   07.20 Östhammar, Pålkällan 

Resa i modern turistbuss med toalett.  07.40 Gimo, vårdcentralen  

Fyra övernattningar, del i dubbelrum.  08.00 Österbybruk, busstationen 

inkl. halvpension, d.v.s. frukost och middag. 

Lunch varje dag. 

Förmiddagskaffe dag 1 och 5. 

Lokalguide 2 ½ dag samt entréer och visningar enl. program. 

Enkelrumstillägg 800.-. 

Sista betalningsdag 18/4 2019 till BG 5127-2417 Sundbergs Busstrafik AB 

Sundbergs Busstrafik AB 

Desireé Boman 

 

 


