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"Ölands strand hade 
vi knappt rört, förrän 
vi märkte detta land 
var helt annorledes 
än de andre Sveriges 
provinser

Carl von Linné, 1741

137 
km långt är Öland och 16 km som bredast

6072 
m lång är Ölandsbron

Landskapsblomma: Ölandssolvända 
Landskapsdjur: Näktergal 
Landskapsmaträtt: Kroppkakor och Lufsa

#thisisöland



Många berättar att den sex kilometer 
långa färden över den 49-åriga 
Ölandsbron som länken mellan land 
och ö, med glittrande vatten i norr och 
söder, ger ro i själen. Låt axlarna sjunka 
ner, fyll lungorna med Ölandsluft och 
känn dig varmt välkommen till solens 
och vindarnas ö. Oavsett om du är 
här för första gången eller ständigt 
återkommande gäst, bofast eller bara 
Ölandstok i största allmänhet; Här finns 
något för dig som vill ta vara på tiden, 
njuta av livet, uppleva natur och kultur, 
ha en aktiv semester eller bara lyssna på 
vågorna som slår mot stranden.  
 
Längtar du efter äventyr och spänning? 
På Öland kan du dyka på vrak, cykla 
mountainbike, vågsurfa, rida på tur över 
alvaret, spela padel, tennis, simma, 
surfa, spela golf och klättra i stenbrott.  
Vill du testa något nytt? På Öland finns 
kamelridning, drejkurser, yoga-retreat 
och karamellkokeri.  
 

Vill du ha tid att njuta? Hyr en stuga 
vid havet, läs en bok i skenet av en 
brasa, besök ett museum, vinterbada 
eller boka in dig på en förstklassig 
gourmetrestaurang. Berika dig med ett 
besök i någon av våra fornborgar, delta 
i guidade naturvandringar, gå högst upp 
i en fyr och spana ut över världen, gå på 
jazzkonsert eller ringmärk fåglar.   
Eller vill du bara vara fri och utan 
krav? På Öland möts du av vidsträckta 
landskap, mystiska skogar och oändliga 
möjligheter till spontana upplevelser. 
Vandra över alvaret och låt dig 
förundras över det vackra och exotiska 
i de orkidéer du möter. Se Stenkustens 
skarpa kontrast mot Mittlandsskogen 
och de bördiga odlingslandskapen. Välj 
en avtagsväg och upptäck en radby, 
följ väderkvarnarnas parad utmed 
landborgskanten. Styr mot horisonten 
och ta ett dopp i närmaste badvik.  
Vad du än väljer, så är vi säkra på att 
minnena av Öland bär du med dig 
genom livet.

Välkommen  
till Öland



Att möta våren på Öland är något 
alldeles särskilt. Runt om på ön firas 
Valborgsmässoafton med eldar i 
ett flertal av de små byarna, oftast i 
hembygdsföreningens försorg. Ljuset, 
luften, färgerna. Det bleka och kalla från 
vintern mjukas upp av solens varma 
strålar. Blåsippor, vitsippor och blå 
lökväxter breder med glädje ut sig över 
mark och stig. Våren på Öland bjuder 
ofta på relativt bra väder, särskilt när 
man kommit in i maj, då den normala 
dagstemperaturen klättrar upp till 20 
grader.  
 
 
 

Öland Spirar är ett årligt återkommande 
arrangemang som blir startskottet för en 
händelserik säsong på vår vackra ö. Hela 
Öland bjuder då in till olika aktiviteter 
förknippade med vårsäsongen, bland annat 
öppna trädgårdar, konserter, mat, hantverk 
och öppna konstateljéer.  
Låt dig inspireras av allt som spirar. 
Låt dig förföras av orkidéernas färg och 
skönhet. De första arterna börjar blomma 
i maj men har du tur kan du få en skymt 
av vackra Adam och Eva redan i april. Vill 
du se riktigt många arter så kanske en 
orkidéguidning på södra Ölands Alvar är 
något för dig?

VÅR



SOMMAR

Har du alltid drömt om att tillbringa 
din sommar på Öland? Du är varmt 
välkommen att dela den med oss. En 
sommar på Öland innehåller allt man 
kan önska sig. Hyr en liten stuga eller en 
gigantisk villa, campa med alla tänkbara 
bekvämligheter, tälta naturnära, bo 
på fint hotell eller pensionat, lantgård 
eller Bed & Breakfast. På Öland kan din 
sommarsemester bli precis så bekväm 
som du önskar och utbudet av olika 
boendemöjligheter är stort. Kanske 
finns där också den där hängmattan som 
inbjuder till vila och reflektion?  Du har 
alltid mindre än en mil till vattnet, var du 
än befinner dig på vår långsmala ö. Du kan 
njuta av både soluppgång och solnedgång 
inom behagligt cykelavstånd.  
 
 
 
 

Sommaren på Öland är solsäker, 
havsbrisen fläktar ofta behagligt och ger 
alla surfare utmärkta möjligheter till 
eftermiddagssurf i Kalmarsund. Bra väder 
är ofta en grundförutsättning för en lyckad 
semester. Men ibland berikas vi med 
efterlängtade regndroppar och då erbjuder 
Öland ett stort antal utmärkta utflyktsmål. 
Om man vill se något annat än stranden 
finns glasmuseum, traktormuseum, 
lekland, djurpark, boulebana, biografer 
och köpcentrum. Gårdsbutiker, loppisar 
och ateljéer finns öppna för spontana 
avstickare. En sommardag på Öland 
bjuder på kristallklart vatten, långgrunda 
vikar, soldränkta stränder och sand 
mellan tårna. Känslan när solen sänker 
sig i Kalmarsund och dyningarna slår mot 
stranden, är snudd på magisk. 



När hösten tar över efter sommarens 
intensiva dagar, då är Öland oftast som 
bäst. Värmen i vattnet dröjer sig kvar en 
bra bit in i september. Solvarma stenar, 
kvällsljuset som kastar långa skuggor, 
ja, det blir lite av vemod i luften. Men 
sommaren vill inte riktigt släppa taget 
utan dröjer sig kvar. Och det kan du 
också göra. Hösten på Öland har ett 
lugnare tempo men här finns fortfarande 
mycket att uppleva. Golfbanorna är 
öppna, restaurangerna i många fall 
också. Det är nu du har chansen att ha 
alla smultronställen för dig själv. Med 
ett lugnare trafiktempo är det utmärkt 
att ta sig fram med cykel. Låt hösten 
på Öland bli en kulinarisk matresa. 
Gårdsbutikerna har öppet och säsongens 
råvaror står i centrum. Du vet väl att du 
kan köpa det mesta som behövs för en 

rejäl middag direkt från producenterna? 
Naturbeteskött, fisk, närodlade 
grönsaker, frukt, ost, mjölk, glass, ägg, 
honung, örter och mycket annat går att 
hitta. Även mjöl, pasta, bönchips och 
chilisåser produceras på ön. När du är 
nöjd med din egen insats i köket, och 
hellre vill låta någon annan sköta spisen, 
ja då finns ett stort utbud av restauranger 
och caféer här för dig. Det finns också 
lokala bryggerier och musterier på 
Öland. Höstsäsongen kröns otvetydigt 
av Ölands Skördefest. Sista helgen i 
september ordnas detta omfattande 
arrangemang från norr till söder. 
Ett stort antal kulturella upplevelser 
blandas med loppisar, gårdsbutiker 
och matmarknader, pumpor, potatis, 
bönor och lök, ja allt som det öländska 
skafferiet har att erbjuda.

HÖST



Är du nyanländ vinterturist? Hade du 
förväntat dig att möta en i det närmaste 
öde ö? Även om tempot är lägre så 
är Öland långt ifrån öde på vintern. 
Näringslivet är synnerligen aktivt året 
runt och i tätorterna sker ständiga 
möten på torg, caféer och i affärer. 
Vintersäsongen innehåller ett flertal 
julmarknader med lång tradition och som 
alltid är det hög kvalitet på det öländska 
hantverket. Vintern på Öland är tid för 
reflektion och eftertanke. Skäm bort dig 
själv med SPA, shopping och mat. Det 
finns flera anläggningar som erbjuder 
både logi och upplevelser även vintertid. 
Här finns golfbanor som är öppna året 
runt. Vintern på Öland ger lugn i själen. 
Landskapet utan löv öppnar upp oändliga 
vidder.  
 
 
 

Havet dånar och även mitt på ön, kan du 
förnimma de brusande vattenmassorna 
vid Stenkusten. Med extra sockar och 
mössa på huvudet, är det en utmärkt tid 
att uppleva naturen som skiftar i isblått 
och stålgrått, kanske till och med vitt. 
Det räcker med lite kyla för att de tunna 
vattendragen på Alvaret ska frysa till, då 
går det att färdas långt med skridskor.  
Har du hört talas om Fåken? Detta unika 
väderfenomen som bara kan upplevas 
på Öland Fåken är massiva snöstormar 
som i kombination med det öppna och 
vidsträckta landskapet, skapar snödrev. 
Men när stormen väl lagt sig och solen 
strålar, har snön gett landskapet en ny 
silhuett och nya linjer. Det kan vara svårt 
att känna igen sig vid första anblicken. 
En promenad över Alvaret i strålande 
vintersol efter en rytande Fåk, är en 
energikick för själen.

VINTER



Vandra och  
cykla på Öland
Öland är som gjord för att upplevas på två hjul eller till fots. 
Runt om på ön finns fantastiska cykel- och vandringsleder 
med rutter som passar för alla åldrar och ambitioner.  
Du hittar mer information samt rutter och leder på  
oland.se/friluftsliv. 

Mörbylångaleden

Mörbylångaleden är utsedd till en av  
Sveriges 12 signaturleder. Den drygt 83 km 
långa vandringsleden går genom ett världsarv 
i unika natur- och kulturmiljöer mellan 
brofästet och Ölands sydspets. 

Leden är uppdelad i fem etapper. Det går 
att gå hela leden, en etapp eller en kortare 
sträcka. Utmed leden finns rastställen med 
vindskydd, toaletter av enklare standard, 
eldstäder samt informationstavlor om Ölands 
natur, kultur och historia.

Etapp 1, 18 km:      
Ölands Turistbyrå - Station Linné, Skogsby 
Etapp 2, 18 km:  
Station Linné, Skogsby - Mörbylånga 
Etapp 3, 13,5 km:   
Mörbylånga - Kastlösa 
Etapp 4, 22 km:      
Kastlösa - Gammalsby 
Etapp 5, 12 km:     
Gammalsby - Ottenby





Upplevelser
Ju längre söder ut på Öland du 
färdas, desto mer vidunderliga 
blir vidderna. Stanna upp och 
låt dig imponeras av den södra 
udden, där land möter oändligt 
hav. Fyren Långe Jan står där 
som en utpost mot världen och 
vågorna rullar in mot den steniga 
kustremsan. En plats för en 
mångfald av naturupplevelser, som 
tillvaratagits på olika sätt för att 
möta och välkomna besökare. Från 
landborgskanten, en påminnelse av 
inlandsisens härjningar, har du en 
vidunderlig utsikt över Kalmarsund. 

Det karga Alvaret som är en 
del av Unescos världsarv, är 
en intressant utgångspunkt för 
vidsträckta promenader. Ljuset, 
rymden, dofterna & vinden. Låt 
dig omfamnas av det karga, och 
förundras över det som ändå 
lever här. Är det tvärtom susande 
talltoppar och mossklädda tuvor 
som lockar just dig? Bödaskogarna 
i norr fascinerar många och här 
samsas vandringsleder med gamla 
traktorvägar. Den vidsträckta 
Bödabukten med kritvit sand och 
turkosskimrande hav är vackert 
så det förslår. Naturen på Öland 
är oftast lättillgänglig, med 

uppmärkta parkeringsplatser eller 
parkeringsfickor utmed vägen. 
Här krävs ingen föranmälan eller 
guidade turer, din naturupplevelse 
kan bli precis så spontan eller 
välorganiserad som du själv önskar. 
På Öland är naturen ständigt 
närvarande. Om vinden ligger på 
och vinterkvällen går mot natt, 
kan du stå mitt på ön, omgiven av 
mörker och i stormande vind höra 
vågornas rytande i fjärran. 

Att låta cykeln ta dig fram över 
Öland är både hälsosamt och 
klimatsmart. Längs östra sidan 
löper en delvis mindre trafikerad väg 
som leder dig mellan slumrande 
fiskehamnar och radbyar. Utforska 
de olika delar av Ölandsleden som 
sträcker sig genom landskapet 
eller välj en äventyrlig tur i skogen. 
Paddla kanot i Hornsjön eller spela 
golf på någon av alla vackra och 
utmanande banor som finns utmed 
Öland. Kanske får du chansen att 
tillämpa ”fri drop” för orkidéer.  

Kom som du är och låt den öländska 
naturen ta dig med storm. På bara 
en dagstur hinner du uppleva allt 
från sandstränder, skogar, stenkust 
och Alvar, ständigt med doften från 
havet som sällskap.  





Barnen och lekarna
Om barnen är glada är de vuxna glada. 
Ett epitet som de flesta föräldrar 
tillämpar under semestern. 

På Öland är det lätt att göra barnen 
nöjda och det är enkelt att göra soliga, 
roliga saker tillsammans. Älskar dina 
barn att bada? 

Här är det alltid nära till en fantastisk 
strand med vit sand och turkost hav, 
eller klipphällar och utsikt över Blå 
Jungfrun. 

Det är också alltid nära till en unik 
naturupplevelse eller en historisk 

sevärdhet, något som brukar 
uppskattas särskilt av barn som inte 
gärna spenderar semestern i baksätet 
på bilen. Den vidunderliga Trollskogen 
lockar många barn till lek och äventyr. 

Men du kan också komma nära vilda 
och exotiska djur, eller besöka en 
bondgård. Det är egentligen bara er 
egen äventyrslust som kan begränsa er. 

Ja, på Öland kan ni träffa på kamel- 
skötare, glasblåsare, karamellkokare, 
fyrvaktare, vrakdykare och kungar och 
prinsessor. Här finns äventyret!



10 öländska  
lektips
De naturliga lekplatserna är 
många på Öland. Gå på upptäcktsfärd i 
landskapet och upplev både alvar, skog, 
klippor, raukar och blomsterängar.

1. Räkna väderkvarnar 
Det finns 352 väderkvarnar runt om på 
ön i många olika utföranden. Hur många 
får ni ihop?

2. Trollskogen
Upplev de smala krokiga stigarna där 
trubbiga ekar och vindpinade tallar 
breder ut sig. Långt inne i skogen 
gömmer sig den gamla Trolleken som 
tros vara närmare 900 år gammal. 

3. Lådbilslandet 
Här är det barnen som kör bil 
med riktiga motorer i en uppbyggd 
miniatyrstad och med vägar som går 
genom landskapet. 

4. Ölands djur- & nöjespark 
Djur, karuseller, vattenland, sagopark 
och mycket mer. Här finns familjeäventyr 
för en heldag.

 

5. Gokart
En utomhusaktivitet för hela familjen.  
På Öland finns fyra olika banor belägna i  
Grankullavik, Glabo, Föra och Greby.

6. Fågel- och sälsafari 
Fascineras av de vilda djuren. Vid Ottenby 
och Eckelsudde finns rikligt med både 
fågel och säl ute på klipporna. Ta med 
kikare!

7. Ölands Museum Himmelsberga
Här kan barnen tälja, gå på styltor och 
hoppa i höet, men även gå på djur- 
guidning och nyckeljakt.

8. Slott & borgar 
Borgholms slott, Sollidens slott och 
Eketorps borg har alla ett rikt utbud av 
barnaktiviteter.

9. Lekplatser, bikeparks & 
aktivitetsbanor
Här finns utmaningar för både små 
och stora. Du hittar dem i de större 
tätorterna Löttorp, Borgholm och 
Färjestaden.

10. Aktiviteter på campingarna
Vattenrutschkanor, pooler, lekplatser, 
minigolfbanor och glass. På öns alla 
campingar finns mycket att göra.
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Med eller utan sand mellan tårna? Med 
50 mil öländsk kust finns det stränder för 
alla smaker.
1. Grankullavik   
2. Byxelkrok  ● wc 
3. Tokenäs  ● wc
4. Fagerrör  
5. Homrevet  
6. Böda Sand   ◆ ■ wc
7. Böda Hamn  ●
8. Kesnäs  ●
9. Löttorps camping  ◆ wc
10. Byrums sandvik   wc
11. Sonjas camping  ■ wc
12. Sandbybadet    wc
13. Åkerbobadets simhall  ■ wc
14. Nybybadet  
15. Sandvik  ● wc
16. Djupvik  ●  wc
17. Kårehamn   wc
18. Äleklinta  ● 
19. Lundegård  ● ◆ ■  wc
20. Klintagården  wc
21. Klintabodar    
22. Gröndal    wc
23. Grönhag    wc
24. Köpingbaden    
25. Blå rör  
26. Sjöstugan   wc
27. Kapelludden, borgholm  wc
28. Borgholms badhus  ■ wc
29. Strand hotell badstrand  wc
30. Mellösa  
31. Kapelludden, bredsättra  ● wc
32. Ekerums camping  ■ wc
33. Stora rör  ◆wc
34. Ispeudde  wc
35. Lökenäs   wc

 Sand

 Gräs

◆ Grus

● Sten

■ Pool

 Hundbad

wc Toalett

 Rullstolsanpassat
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Sol och bad

36. Bjärby   wc
37. Saxnäs   ■ wc
38. Möllstorps camping  wc
39. Dämmet  
40. Färjestadens hamn  wc
41. Talludden  wc
42. Granudden   wc
43. Eriksöre  wc
44. Bläsinge  wc
45. Haga park  ◆ 

46. Kleva  ◆ wc
47. Balken, mörbylånga   wc
48. Kalvhagen    wc
49. Norra viken, mörbylånga  
50. Stenåsabadet  wc
51. Västerstad  
52. Parboäng  
53. Seby   wc
54. Näsby    wc





10 restaurangtips
En listning från White Guide,  
från norr till söder:
1. Elise 
Magisk solnedgång serveras med 
mellanrätter med en modern tvist.
2. Hotell Borgholm
Elegant öländsk gastronomi mitt i 
Borgholm.

3. Restaurang Trädgårdsgatan 26
Imponerande enmansorkester på  
Trädgårdsgatan.

4. Gamla Televerket Vin & Bistro
Ambitiös matlagning av traktens råvaror.

5. Lundgrens Garage 
Barbecue och bakgårdskänsla i Borgholm.

6. Brasseriet Tack o Bock 
Avslappnad stilupplevelse

7. Matbaren i parken 
Ett modernt bistro i hjärtat av Borgholm.

8. Norrings Crêperie
Franskt pannkaksmys.

9. Kackelstugan
Öl, kyckling och musik på den öländska 
landsbygden.

10. Mormors Restaurang  
Strandhagen
Husmorsmat och havsutsikt.

11. Eco By Strandnära
Säsongsbetonad meny med lokala och 
ekologiska ingredienser.

12. Seasalt Kitchen 
Loungekänsla och liveband i hamnen.

13. Eksgården Krog & Rum 

Gårdsmeny med kul koncept. 

10 cafétips
En listning från White Guide,  
från norr till söder:
1. Kaffestugan i böda
Bödas bästa bröd och bullar.

2. Södviks Bageri & Konditori
Bra bageri mitt i byn.

3. Köpingsviks Konditori
Anrikt konditori med hög standard.

4. Nya Conditoriet
Populärt och klassiskt på Storgatan.

5. Kaffetorpet

Trädgårdscafé med kunglig glans.

6. Mormors Stenugnsbageri &  
Kaffestuga
Storslaget i Stora Rör.

7. ÖlandsChoklad
Choklad och mycket mera med läckert 
läge.

8. Fredriks Bröd och Bakverk 
Välgjorda bröd och bakverk av  
hemvändande bagare.

9. Gårdby Kafé och Lanthandel
Fika & shopping på menyn.

10. Ölands Söderbönor
Hundvänligt café med mycket charm.

/White Guide 2020





De öländska smakerna
Jordbruket och dess produktion har 
sedan urminnes tider präglat Öland 
och ölänningarna. De jordbrukare som 
lever och verkar här, sätter stor stolthet 
i kvalitet och är ständigt intresserade av 
utveckling. Olika projekt om förädling 
pågår och det finns alltid ett stort 
intresse för att prova nya spännande 
produkter. Det är inte helt lätt att odla 
på hela Öland och den steniga jorden 
och närheten till kalkstensberggrunden 
sätter ibland bönderna på hårda prov.  

På Öland odlas potatis och många andra 
grönsaker, stora mängder bönor av både 
traditionella sorter men också nya. Det 
ökande intresset för grönsaker märks 
när lantbrukarna satsar på linser och 
Borlottibönor. I det vilda växer ramslök 
och bär, och framförallt är Öland känt 
för sina örter.  

 
 
 

Intresset för lokalproducerad mat växer 
och på Öland hänger producenterna 
med i trenden. Gårdsbutiker, 
styckmästare, gårdsmejerier och 
förädlare tar varsamt hand om råvaror 
och erbjuder ett brett sortiment av hög 
kvalitet. 

Betesdjuren som knaprar örter 
från strandängarna och håller 
landskapet öppet, är en viktig del av 
jordbrukskulturen på Öland. Örterna 
hämtar näring ur kalkstensgrunden 
och potatisen får sin bästa smak ur 
sandrika jordar i norr. I gårdsbutikerna 
finns hängmörat kött, lantmjölk, ost, 
ägg, grönsaker och frukt. Exempel på 
öländsk matförädling och produktion är 
bred. Att finna öländsk dryck till maten 
är inte svårt. Musterier och bryggerier i 
microformat finns på ön och det odlas till 
och med druvor för vinproduktion.

För mer informaion besök  
oland.se/smaker 

3 kroppkaketips 
Ölands älskade nationalrätt går att avnjuta 
på många ställen runt om på ön. Här är tre 
restauranger som lagar dem från grunden. 
Avnjut på plats eller ta med dig hem.

1. Ninnis kroppkaksbod 
Närproducerat med råvaror från gården i 
Källa.

2. Evas kroppkakor
Handgjorda kroppkakor strax norr om 
Köpingsvik. 

3. Arontorps kroppkakor
Restaurang & drive-in nära Ölandsbron.



Kulturen och historien
Öland är ön där du ständigt kan uppleva 
historiens vingslag. Fornborgar, gravfält, 
odlingslandskap, bebyggelse och 
framförallt väderkvarnarna, som kanske 
är det mest karakteristiska kulturarvet 
som Öland kan erbjuda. Runt om på ön 
görs olika typer av historiska kulturarv 
tillgängliga genom mer eller mindre 
organiserade upplevelser. Eketorps borg 
och Borgholms slott med guidade turer, 

särskilda barnaktiviteter och tidsenligt 
klädd personal. Men också mindre 
hembygdsföreningar eller byalag som 
sköter kvarnar och museum.  Eller 
varför inte åka på safari bland öns alla 
öppna kyrkor? Om du siktat in dig på en 
semester med historiska och kulturella 
förtecken har du kommit rätt. 



10 museitips 
1. Skäftekärr 
På norra Öland finns norra Europas 
bäst bevarade bebyggelselämningar 
från järnåldern. Mer om dessa kan du 
lära om på Skäftekärr arkeologiska 
friluftsmuseum. Här finns ett uppbyggt 
järnålderslandskap med fägator, åkrar, 
långhus och aktiviteter. 

2. Borgholms Stadsmuseum
Museet ägs och drivs av Ölands Kultur-
minnesförening och är en av Borgholms 
vackraste gårdar med rötter i tidigt 1800-
tal. I den pampiga huvudbyggnaden finns 
tidsenliga interiörer, industrihistoria och 
samlingar av öländsk konst och konst-
hantverk. Här får du också veta mer 
om Borgholm som populär badort och 
sjöfartsstad samt epoken Ölands järnväg.

3. Borgholms Slott 
Välkommen till Sveriges mest kända 
slottsruin. Här har kungar genom tiderna 
byggt både försvarsverk och pampiga sa-
lar. Vandra runt i de forna slottsgemaken 
och njut av den fantastiska utsikten över 
alvaret och sundet. Se utställningen om 
slottets 900-åriga historia eller upplev en 
konsert på borggården. 

4. Sollidens slott 
Njut av vackra parker med prunkande 
blommor, träd och buskar mitt i kunga-
familjens sommarparadis. Här pågår 
många evenemang under säsongen inom 
trädgård, mat och motor. Barnaktiviteter 
finns det gott om i parken och för den 
fikasugna är det anrika Kaffetorpet eller 
slottets creperie ett givet val.

5. Skedemosse museum
För 2 000 år sedan var Skedemosse en 
av vårt lands viktigaste offerplatser. Här, 
mitt på Öland, samlades våra förfäder 
till rituella sammankomster under hela 
järnåldern. Stora mängder djur och 
vapen, till och med människor, offrades. 
Men det mest kända fyndet är de nio 
stora guldringarna, Sveriges största 
skatt, av bearbetat guld. Allt offrat för 

att blidka gudarna. I museet finns en 
utställning som berättar om fynden och 
offergåvorna.

6. Vida museum och konsthall
Upplev ett av södra Sveriges största och 
mest betydande konstcenter – välkom-
men till Ölands Louisiana! Här visas 
spännande utställningar inom måleri, 
skulptur, foto och design. Från utställ-
ningssalarna och kafét bjuds du på en 
spektakulär utsikt över Kalmarsund. 

7. Störlinge lantbruks- &  
motormuseum 
I den 1 200 kvadratmeter stora hallen 
visas, förutom ett stort antal traktorer 
från 1930-talet och framåt, också gamla 
jordbruksredskap, stationära motorer, 
motorcyklar, mopeder, en lokomobil 
och andra bruksföremål som använts i 
hemmet. 

8. Ölands Museum Himmelsberga
Kliv in i de välbevarade öländska gårds-
miljöerna och färdas tillbaka i tiden. Här 
får du ta del av miljöer från 1700- till 
1900-talet och lära dig mer om kultur-
arvet samt nutida konst, hantverk och 
odling. Hela sommaren visas utställning-
ar och barnen erbjuds ett eget program 
med bl.a. höhoppning och djurmatning.

9. J.A.G.S. Museum
Välkommen till Gustaf-Jons värld av 
naivistiska skulpturer inspirerade av 
bibliska och historiska berättelser. Johan 
August levde hela sitt liv i Segerstads 
socken på sydöstra Öland. Han var bonde 
och sjöman men framförallt var han 
konstnär, bildhuggare och möbelsnick-
are. I museet får du ta del av hans unika 
träskulpturer.

10. Eketorps borg 
Mitt i det öländska världsarvet möts både 
järnålder och medeltid. Den återupp-
byggda fornborgen är den enda i sitt 
slag och en riktig upplevelse att besöka. 
Speja ut över vidderna från borgmuren 
eller prova på brödbakning, bågskytte 
eller medeltida lek och spel. 



Konsten och designen
Öland har en lång tradition som bas för 
konstnärer, författare och formgivare. 
Med tiden har detta värdefulla kulturarv 
befästs och bevarats och runt om på 
ön finns ett stort antal verksamma 
konstnärer, konsthantverkare och 
författare.  

Det är lätt att förstå att konstnärerna 
inspireras av det unika och omtalade 
ljus som kan upplevas på Öland. Mest 
omskrivet i konstsammanhang är 
Vickleby, som under andra världskriget 
blev centrum för flera av Sveriges mest 
betydelsefulla konstnärer vid denna tid. 
Reseförbudet 

ut i Europa begränsade möjligheterna  
att resa till Paris och låta sig inspireras  
av världskonstnärer som Matisse eller  
Cézanne. I stället samlades en rad 
konstnärer och kulturpersoner i den 
sydöländska byn kring det som kom att 
kallas för Vicklebyskolan, grundad av 
Arthur Percy och William Nording.  

Öppna ateljéer finns runt om på ön 
och ett flertal konstrundor arrangeras 
av lokala konstnärskollektiv och 
andra kulturföreningar. Hos lokala 
bokhandlare och lanthandlare kommer 
du att hitta romaner, diktsamlingar, 
barnböcker och fakta- 



böcker, utgivna av aktuella Ölands- 
författare. Lokal design märks 
främst hos de keramiker som är 
verksamma runt ön. Här kan du 
hitta allt från småskalig produktion 
till internationellt etablerade 
varumärken.

En gemensam nämnare är att den 
öländska naturen ofta inspirerar till 
form, färg och funktion. Kanske är 
det därför som utbildningar inom 
formgivning och konst är etablerade 
på Capellagården i Vickleby och 
Ölands Folkhögskola i Skogsby? De 
många studenterna sätter självklart 

sin prägel och bidrar till att konst 
och design fortsätter att utvecklas 
här. Elevutställningar arrangeras 
regelbundet och kanske möter 
du morgondagens världskonstnär 
här? Eller varför inte ge dig själv en 
drejkurs i sommar?

12 konsttips 
Nedan listas fyra lokala konstnärsgrupper, 
spridda på hela Öland, som regelbundet 
arrangerar utställningar och konstrundor. 
Här ingår målare, grafiker, textilkonst- 
närer, keramiker, skulptörer, smeder, 
fotografer och glaskonstnärer.
1. Åkerbokonstnärerna
2. Norra Ölands konstnärsgille
3. Konstmajrundan
4. Södra Ölands konstnärsgille

Här ges ytterligare 8 tips på platser där 
du kan uppleva lokal-, nationell- och 
internationell konst och design, från norr 
till söder:

5. G13 art gallery, Borgholm
Här visas utställningar med både lokala 
och nationella konstnärer i en studio med 
New York-vibbar i ett av Borgholms äldsta 
hus.
6. Vida Museum & Konsthall
Upplev ett unikt konstcenter med 
utsikt över Kalmarsund. Här visas både 
nationella och internationella konstnärer. 

 
 
 

7. Ekerums Konsthall
I de stora utställningslokalerna visas 
svensk och internationell nutida konst 
samt skulpturalt glas. 

8. Ölands Museum Himmelsberga 
I den stora konsthallen och i museets 
gallerier, som ligger i idyllisk miljö, visas 
olika utställningar av både lokala och 
nationella konstnärer.

9. Paradisverkstaden
Stora, ljusa utställningsytor med öppen 
keramikverkstad och inspirerande butik.

10. Galleri Tinnert, Arontorp
Här finns både galleri och konsthandel. 
Under året visas utställningar med olika 
teman. Sommartid är galleriet i Näsby 
också öppet med en samlingsutställning.

11. Capellagården
Varje sommar visar eleverna upp sina 
alster inom möbel-, keramik- och textil- 
utbildningen.
12. Mörbylånga konsthall
Nere i hamnen visar Södra Ölands 
konstförening olika, lokala konstnärer 
under året. 

Det finns många fler gallerier och 
konsthantverkare på Öland. Du hittar flera 
av dem på oland.se/konst-och-design.
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#1 Nordspetsen
utflyktspärlor



Karga klippor, trolsk skog & mäktiga  
solnedgångar

1. Fyren Långe Erik                
Vid Ölands norra udde och stora grund 
har det stått en fyr sedan 1600-talet. 
Den nuvarande fyren, Långe Erik, 
uppfördes år 1844-1845. Den är 32 
meter hög och byggd av kalksten. Under 
delar av sommaren finns det möjlighet 
att gå in i fyren och upp till balkongen 
där du möts av en storslagen utsikt.   

2. Trollskogen 
På udden mitt emot Långe Erik ligger 
Trollskogen, en gammal betespräglad 
barrskog som verkligen gör skäl för sitt 
namn. De smala krokiga stigarna leder 
dig fram där trubbiga ekar och vind- 
pinade tallar breder ut sig. Långt inne i 
skogen gömmer sig den gamla  
Trolleken som tros vara närmare 900 år 
gammal.  

3. Naturum Trollskogen 
Upplev utställningar för hela familjen i 
det nybyggda naturum, där gränserna 
mellan ute och inne suddas ut. Här kan 
hela familjen lära sig mer om Ölands 
geologi, växtlighet, djur och historia.    

4. Neptuni Åkrar 
Platsen fick sitt namn efter den 
romerska havsguden Neptunus av Carl 
von Linné år 1741 under hans öländska 
resa. På de nästan helt vegetationslösa 
klapperstensstrandvallarna blommar 
blåeld under sommaren.  

5. Byxelkrok
Det här kustsamhället är ett populärt  
besöksmål sommartid. Längs 
promenadstråket i hamnen ligger de 
före detta fiskebodarna sida vid sida 
som idag huserar restauranger och 
butiker. Det skapar en genuin gågata 
intill kajkanten där semesterbåtarna 
lägger till. Under sommarmånaderna 
trafikerar Ölandslinjen MS Solsund 
Kalmarsund mellan Byxelkrok och 
Oskarshamn. Härifrån kan du även 
sommartid göra dagsutflykter med båt 
till ön Blå Jungfrun.    

6. Blå Jungfrun   
Den mytomspunna ön Blå Jungfrun, 
som är en av Sveriges 30 nationalparker, 
ligger i Kalmarsund mellan Oskarshamn 
och Öland. Här finns vindpinade tallar, 
frodig ädellövskog och imponerande 
granitklippor, slipade av havet till 
spännande former. Högsta punkten på 
ön, 86 meter över havet, kan nås genom 
en vandringsled. Leden är ca 3,3 km 
och tar ungefär en timme i lugn takt. 
Det finns flera spännande besöksmål 
längs vandringsleden, t ex två grottor, 
”Kyrkan” och ”Jungfrukammaren”. På 
flera ställen kring öns stränder kan 
man se spår efter den stenbrytning som 
pågick innan ön blev nationalpark.   

7. Hagskogsvägen 
Den mycket speciella och vackra Hag- 
skogsvägen ringlar sig fram utmed 
kusten från Byxelkrok och söder ut. 
Längs vägen finns en mängd trevliga 
rastplatser, bland annat vid Tokenäs 
fyr, med en fantastisk utsikt över 
Kalmarsund och Blå Jungfrun. Efter 
några kilometer svänger vägen 90 
grader in i skogen och landskapet byter 
utseende helt. Här möts du av spikraka 
vägar som går genom Bödaskogens  
lingon- och blåbärsrika landskap.  

➢ Upptäck till fots 
Med start vid naturum Trollskogen 
finns tre olika färgmarkerade 
vandringsslingor i sagolik miljö, 
anpassade för både stora och små. 2,7 
km-leden är anpassad för barnvagn och 
1 km-leden är tillgänglighetsanpassad. 

 Cykelrutt 
Långe Erik, 38 km: Långe Erik - Byrum - 
Grankullavik. 

   Tips för barnen 
Ge er ut på äventyr i Trollskogen och 
spana på småkryp och lek bland de 
trolska träden. 
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#2 Böda
utflyktspärlor

Bödabukten



Vita stränder, talldoftande skogsvägar  
& järnåldersspår
1. Ekopark Böda
Välkommen till en varierande ekopark 
med kalkrika ängstallskogar och 
med en mångfald av orkidéer, karga 
sandhedar med stormvridna tallar 
och bördiga lövlundar. Inom området, 
som sträcker sig från Böda till norra 
udden, finns ett flertal vandrings- och 
cykelleder.   

2. Skäftekärr
Området kring Skäftekärr är mycket 
rikt på fornlämningar. Här finns bland 
annat lämningar av en stormannagård 
från järnåldern som rekonstruerades 
och stod klar 1999. Sommartid erbjuds 
servering och guidningar i anslutning 
till den gamla jägmästarbostaden från 
1860-talet. Fossilutställningen i museet 
intill är öppen under högsommaren. 
Ta en tur i parken som omger gården. 
Här finns ett arboretum med cirka 140 
exotiska trädslag.  

3. Rosendal
Rosendal ligger ett par kilometer norr 
om Skäftekärr och är Ölands bäst 
bevarade järnåldersby, med totalt 14 
husgrunder och hägnadsmurar som 
är över en meter höga. Rosendal 
övergavs för 1300 år sedan, och när byn 
återupptäcktes på 1980-talet kallade 
utgrävningsledaren området ”ett agrart 
Pompeji”, utan motsvarighet i hela 
Europa. Det finns även tre samtida 
gravfält runt byn.   

4. Böda 
Böda socken är en av Ölands största 
socknar och sträcker sig från samhället 
Böda hela vägen upp till Ölands nord- 
ligaste spets. I byn finns café, sommar- 
och livsmedelsbutiker. 

5. Böda Hamn  
Här kan du ta del av en liten gemytlig 
gästhamn. Tidigare var Böda hamn en 
viktig och stor fiskehamn. Idag är den 
främst ett populärt besöksmål med 
restaurang, pub och ställplatser. Ta en 
tur ut på bryggan och känn doften av 
havet.

6. Bödabukten 
Badplatserna Fagerör, Homrevet, Lycke- 
sand och Böda Sand utgör tillsammans 
Bödabukten. Den nästan två mil 
långa sandstranden har också 
kallats för Ölands Riviera och är en 
av Sveriges populäraste stränder. 
Besökarna är många, men längs den 
långa strandsträckan finns det gott 
om plats för alla. Inte ens den vita 
sanden riskerar att sina tack vare den 
nordgående strömmen som ständigt 
fyller på bukten med vit sand. Området 
ovanför stranden upplevs bäst längs 
med leder och stigar som tar dig fram 
genom tallandskapet med närmast 
trolsk känsla.  

➢  Upptäck till fots 
Lindreservatet anses vara ett av 
Ölands allra finaste naturreservat. 
Gå en uppmärkt vandringsslinga och 
njut av ädellövsskogar, tallskog, öppna 
betesmaker, alvar, kärr och örtrika 
slåtterängar. Här kan du uppleva 
stora bestånd av lindar, vilket är 
ovanligt, blomsterprakt och spåren av 
gamla järnåldersbyar. Reservatet är 
beläget 2 km öster om Byxelkrok. Följ 
väganvisning naturreservat, Lind- 
reservatet.

 Cykelrutt
Ekoparksleden, 39 km: På 
Ekoparkledens slingrande stigar och 
raka timmervägar, cyklar du utmed 
kustvägen med dess storslagna utsikter. 
Tvärs över ön från kust till kust. Cykla 
hela leden eller välj en lite kortare 
sträcka. 

 Tips för barnen 

Sommartid, om det inte är för torrt, 
finns det gott om blåbär i Bödaskogen. 
Ta med en burk och plocka tillsammans. 
Under hösten är det istället lingon som 
går att hitta här. Ta med en fikakorg och 
njut av stillheten i skogen. Ett besök vid 
någon av badplatserna i Bödabukten – 
alltid en härlig utflykt. 
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Gillberga



Fascinerande raukar, vackra 
fiskebyar & unika kvarnar
1. Horns kustväg & horns udde
Vägen som går från Byrum, via Alvedsjö 
bodar och ner till Äleklinta, kallas 
allmänt för Stenkusten. Här passerar 
du flera stenbrott från en svunnen 
industriepok och här upplever du en 
storslagen utsikt över Kalmarsund. Vid 
Horns udde har stenbrytning pågått 
sedan medeltiden. Den röda kalkstenen, 
”Ölands-marmorn”, har varit mycket 
efterfrågad vid byggandet av slott och 
kyrkor. 

2. Byrums raukar
Vid Byrum finns Ölands finaste 
raukområde som består av ett hundratal 
raukar längs en 600 meter lång 
strandremsa. De största raukarna i 
södra delen av området är uppemot 
fyra meter höga. Strax norr om 
raukarna finns även en fin badplats med 
sandstrand. 

3. Hornsjön
Hornsjön är Ölands största sjö och 
har tillkommit av att landhöjningen 
inneslutit den vik som ursprungligen 
fanns här. Sjön är en populär fågellokal 
där man kan höra rör-, säv- och 
kärrsångare. Vid Klosterholmen finns 
ett fågeltorn. Du kan nå sjön från flera 
håll, t ex från någon av parkeringarna 
vid Horns kungsgård.

4. Alvedsjö bodar
Alvedsjö bodar är en hamn med flera 
sjöbodar i trä. Bodarna är byggda 
i skiftesverk med vasstak. Under 
1900-talet blev kuststräckan en 
sommarhemvist för många författare 
och konstnärer.

5. Jordhamn
En av de vackraste vyerna på Öland, 
oavsett årstid, är att från norr blicka 
ner mot Jordhamns skurkvarn och 
de små fiskebodarna. Skurkvarnen 
uppfördes 1905 för att skura eller putsa 
kalksten. Kvarnen är idag den enda i 
sitt slag i Sverige. Intill kvarnen finns 
en skurvandring, en föregångare till 
kvarnen som drevs av oxar.

6. Gillberga by & stenbrott
I Gillberga by är nästan alla byggnader 
uppförda i kalksten. Det är inte 
konstigt att kalkstenen använts flitigt 
som byggnadsmaterial då Gillberga 
stenbrott är beläget strax söder om 
byn. Stenbrottets väggar är uppemot 17 
meter höga och låter dig se 17 miljoner 
år tillbaka i tiden, eftersom det tog 
1 000 år för varje millimeter kalksten att 
bildas. 

7. Sandvik
Sandvik är ett gammalt fiskesamhälle 
som länge varit stenindustrins centrum  
på Öland. Idag är det ett populärt  
besöksmål med en fin gästhamn. 
Här finns restauranger, caféer och en 
livsmedelsbutik. Sandviks kvarn är ett 
välkänt landmärke i hamnens siluett. 
Den byggdes 1856 och är en av världens 
största väderkvarnar. 

8. Djupvik - Äleklinta
Den smala alvarsvägen mellan Djupvik 
och Äleklinta slingrar sig fram på 
landborgskrönet med alvaret och 
kusten på varsin sida. Strax norr 
om Äleklinta finns det välbevarade 
fiskeläget Bruddesta. I närheten ligger 
även Djupvik och Äleklinta som båda 
är gamla fiskebyar med stenstränder 
runtomkring och idag populära 
utflyktsmål med fina badplatser. 

➢  Upptäck till fots 
Runt Knisa mosse, som bjuder på  
orkidéprakt och ett rikt fågelliv, går en  
5 km lång vandringsled. Mossen är en  
av öns få odikade våtmarker och ligger 
400 m väster om Knisa by.

 Cykelrutt 
Djupviksrundan, 17 km: Sandvik -  
Djupvik - Föra - Södvik. 

 Tips för barnen
Besök Byrums raukar och lek pirater 
mellan de dramatiska formationerna.



Kapelludden

  1. Källa gamla kyrka

  2. Källa hamn

  3. Södra Greda lövängar

  4. Kårehamn

  5. Kapelludden, Bredsättra

  ➢  Högenäs orde

  Sandviksrundan

   Kapelludden

#4 Nordöstra sidan
utflyktspärlor
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Natursköna hamnar, historiska kapell &  
artrika lövängar
1. Källa Gamla Kyrka
Kyrkan, som idag kallas Källa gamla 
kyrka eller Källa ödekyrka, började 
byggas under 1200-talet och är idag en 
välbevarad kyrkoruin. Källa gamla kyrka 
är ovanlig eftersom den ursprungligen 
byggdes i två våningar i försvarssyfte. 
Bottenvåningen användes som kyrka,  
på våning två magasinerades mat men 
här fanns även skottgluggar för försvar. 

2. Källa Hamn
Källa hamn var Ölands viktigaste 
hamn för handel från 1600-talet till 
sekelskiftet 1900. Utskeppningen av 
sten från Öland skedde ursprungligen 
från Böda hamn och Källa hamn på 
östra sidan. När Sandviks hamn, vid den 
västra kusten, byggdes minskade Källa 
hamn i betydelse. I början av 1900-talet 
började man i större utsträckning 
använda den som fiskehamn.

3. Södra Greda Lövängar
Södra Greda är en av de få slåtterängar 
som finns kvar på Öland. Det är en 
omtyckt plats med rik blomsterprakt 
under vår och försommar. Här växer 
bland annat orkidéer, solvända och 
majviva. Under en fin vårdag passar 
Evert Taubes ord från visan Änglamark 
väl in på Södra Gredas lövängar. Följ 
även stigen ut mot sjömarkerna. Här 
finns lämningar från en omfattande 
bebyggelse från järnåldern.

4. Kårehamn
Kårehamn är en lugn fiskehamn på 
norra Ölands östkust. I hamnen finns en 
fiskaffär med tillhörande restaurang och 
i närheten finns en mysig liten badplats.  
I närheten av Kårehamn, en bit inåt land, 
ligger Petgärde träsk, ett naturreservat 
med rikt fågelliv. 
5. Kapelludden, Bredsättra
Cirka fyra kilometer öster om kyrkan 
i byn Bredsättra ligger Kapelludden. 
Kapelludden är ett populärt utflyktsmål, 
med sina fiskebodar, fornlämningar och 
rika fågelliv.  

S:ta britas/S:ta birgittas kapell 
Kapellet, som numera är en ruin, är 
byggt någon gång under 1200-talet. 
Vilket helgon som från början varit 
kapellets titelhelgon vet man inte. En 
teori är att när den heliga Birgitta avled i 
Rom 1373 ska hennes kvarlevor ha förts 
i land vid Kapelludden och sedan färdats 
vidare till Vadstena. Heliga Birgitta 
blev kapellets skyddshelgon i slutet av 
1400-talet.

Stenkorset  
Mellan kapellet och stranden finns ett 
stenkors, drygt tre meter högt, med 
klöverformade korsändar. Ett hål finns i 
korsmittens ena sida där en offerbössa 
hängt. Troligen är korset rest under 
samma tid som kapellet, på 1200-talet. 

Kapelluddens fyr  
Längst ut på udden ligger Kapelluddens 
fyr. Fyrplatsen anlades åren 1871-
1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. 
Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, 
ett öppet pelartorn av järn, 32 meter 
högt och med lanternin. 

➢  Upptäck till fots 
Med vidunderlig utsikt över ett 
glittrande Östersjön är udden Högenäs 
orde som gjord för en utflykt. Vandra 
i de öppna betesmarkerna och njut av 
blommor och fåglar. Följ väg 136 till 
Källa. Ta av till höger och följ sedan 
skyltningen till naturreservatet Högenäs 
orde.

 Cykelrutt
Sandviksrundan: 19 km Sandvik -  
Persnäs - Hörlösa.

 Tips för barnen 
Området vid Kapelludden är som gjort 
för en utflykt. Här finns en brygga, 
idylliska fiskebodar och fina sandbankar 
att leka vid. Ta med håven, rita i sanden 
eller leta strandfynd.



Borgholms Slott

  1. Borgholms slott

  2. Sollidens slott

  3. Drottning Victorias byst

  4. Karl XV:s jaktsten

  5. Drottning Victorias vilohem

  6. Näktergalsstigen

  Borgholmsrundan

   Lek- & skateparker
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#5 Borgholm
utflyktspärlor



Charmig småstadsidyll, somrig 
badort & kunglig glans
En utflykt i Borgholm erbjuder både 
stad, skog, alvar, slott och hav. Starta din 
tur längs Strandvägen vid kallbadhuset 
intill hamnen. Här passerar du badorts- 
tidens pampiga villor innan vägen 
fortsätter inne i Slottsskogen längs 
med kusten. Intill Strandvägen finns 
Borgholms fyr och bombkratern från 
andra världskriget. Följ skyltningen 
upp mot Kaffetorpet och Solliden. 
Slottsparken har öppet för besökare 
maj-september. Turen går sedan vidare 
via alvaret fram till Borgholms slott. 
Passa på att speja ut över Kalmarsund 
härifrån. Slottet är öppet för besökare 
från april till september. Återvänd sedan 
till Borgholm via Garderobstrappan och 
genom Slottsskogen. 

Stadens utbud av nischade och 
personliga butiker tillsammans 
med mysiga caféer och högklassiga 
restauranger gör att Borgholm är 
välbesökt under stora delar av året. 
Hamnen är lättillgänglig med flera 
kajer och här är båtplatserna välfyllda 
sommartid. Det finns flera badplatser 
centralt, som Kapelludden och 
Sjöstugan. Kallbadhuset i hamnen har 
öppet sommartid och badhuset vid 
Kapelludden har öppet året runt.

Borgholms historia som populär bad- 
och kurort startade redan 1864. Det 
var den öländska luften som ansågs 
speciellt välgörande. Gäster strömmade 
till från hela Sverige, ofta via någon 
av båtarna som trafikerade mellan 
Borgholm och Stockholm. 

I samband med Ölandsbrons invigning 
1972 exploderade i det närmaste 
turismen på Öland. Borgholm har sedan 
dess varit en välbesökt sommarstad, där 
aktiviteter, konserter och evenemang  
avlöser varandra, som exempelvis  
firandet av Kronprinsessan Victorias 
födelsedag den 14 juli. 
 

➢  Upptäck till fots – 6 kungliga tips
 
1. Borgholms Slott Nordens vackraste 
ruin, som slottet kallats, har anor från 
1100-talet och var fram till freden i 
Roskilde 1658 en viktig strategiskt  
placerad försvarsanläggning. 

2. Sollidens Slott Det Italieninspirerade 
slottet är den svenska kungafamiljens 
sommarbostad sedan Drottning Victoria 
flyttade in i slottet 1906. 

3. Drottning Victorias byst På alvaret 
söder om Borgholms slott lät Kung 
Gustav V 1938 resa en byst till minne 
av sin fru, Drottning Victoria. Bysten är 
nära sex meter hög och gjord i granit. 

4. Karl XV:s jaktsten Jakt har bedrivits 
på Öland som kunglig hobby sedan 
Vasakungarnas tid. Jaktstenen och röset 
är rest 1873 till minne av de tre jakter 
som anordnades av kung Karl XV. Röset 
ligger vid Borgholms Slotts parkering.

5. Drottning Victorias Vilohem 1922 
köpte Drottning Victoria den f.d. 
mangårdsbyggnaden till Borgholms 
kungsgård och två år senare anlände 
de första gästerna. Den vackra 
parkträdgården anlades under mitten av 
1800-talet. 

6. Näktergalsstigen Mellan jaktstenen 
och vilohemmet slingrar sig en vacker 
stig längs landsborgsbranten. Efter 
några minuters promenad möts du av 
Ölands första fritidshus, Vita villan, från 
1862. 

 Cykelrutt
Borgholmsslottsrundan, 4 km: Sollidens 
slott - Borge hage - Borgholms slott.  
 
 Tips för barnen 

Passa på att besöka Borgholms 
nya lekplatser och den nybyggda 
skateparken. Här bjuds på många 
spännande äventyr som piratskepp, 
musikinstrument och en 25 m lång 
linbana.



  1. Mittlandsskogen

  2. Ismanstorps borg 

  3. Ölands Museum Himmelsberga

  4. Gråborg

  5. S:t Knuts kapell

  ➢  Hjärtat av Mittlandsskogen

  Mittlandsskogsleden

   Kurragömma i Ismanstorps borg
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#6 Borg till borg
utflyktspärlor

Ölands Museum Himmelsberga



Välbevarade radbyar, artrik  
ädellövsskog & unika borgar
1. Mittlandsskogen
Välkommen till ett av Europas största 
sammanhängande lövskogsområden 
som erbjuder en mängd fina 
vandringsleder och mycket höga 
naturvärden. Området består av lövskog, 
betade gräs-, åker- och våtmarker. 
Ädellövskogen utgör nästan hälften av 
Mittlandet och består i huvudsak av 
hasselrik ekskog, avenbokskog samt 
ask och alm.

Området är ett stort mosaiklandskap 
med kultur- och naturvärden och 
saknar motstycke i Europa. Här finns 
tusentals lämningar från järnålderns 
bönder. Husgrunder som bildar hela 
gårdar och löst grupperade byar, 
kilometerlånga hägnadssystem, fägator, 
brunnar och gravar. Mittlandet har 
även ett mycket rikt djur- och växtliv 
med 100-tals rödlistade arter. Särskilt 
anmärkningsvärd är svampfloran 
som är av internationell betydelse 
och omfattar en femtedel av landets 
samtliga rödlistade svampar. 

Njut av Mittlandets alla skatter längs 
med slingrande vandringsleder som 
omsluts av gamla ekar, lummiga 
hasselbuskar och ruiner som vittnar om 
dåtiden. Stanna upp och fantisera kring 
hur livet en gång såg ut här för flera 
hundra år sedan.

2. Ismanstorps borg 
Ismantorps borg är den bäst bevarade 
fornborgen på Öland med sina 95 
husgrunder. Borgen har en diameter 
på 127 meter och en höjd på 2,5 
meter. Borgen har nio portar, vilket ur 
försvarssynpunkt måste varit en nackdel 
då portar är de svagaste punkterna. 
Förklaringar har istället sökts inom 
den fornnordiska mytologin där niotalet 
spelar en stor roll. Vid utgrävningar 
har få fynd gjorts, vilket tyder på att 
borgen aldrig varit permanent bebodd 
och kanske var den heller aldrig en 
försvarsborg.

3. Ölands Museum Himmelsberga
Himmelsberga by är en dubbel radby 
med kringbyggda gårdar på båda sidor 
om gatan. Gårdarna som gränsar till 
bygatan omsluts av ladugårdar där 
boningshuset ligger i skyddat läge 
längst in på gårdsplanen. Ölands 
hembygdsförbund köpte 1957 två av 
gårdarna med bevarad ålderdomlig 
prägel i Himmelsberga, för att rädda 
en radby till eftervärlden och skapa 
friluftsmuseet Ölands Museum 
Himmelsberga. Museet har sedan 
dess utvecklats med flera gårdar, en 
konsthall, galleri, kaffestuga och butik. 

4. Gråborg
Gråborg är Ölands största fornborg 
och även en av Sveriges största 
anläggningar i sitt slag, med en yta på 
210x160 meter och en murhöjd på 4-7 
meter. Borgen anlades under järnåldern 
och användes som försvarsanläggning 
fram till 1677 i kriget mot danskarna. 

5. S:t Knuts kapell
S:t Knuts kapell, 200 meter norr om 
Gråborg, tyder på att borgen har haft 
en stor betydelse under medeltiden. 
Kapellet uppfördes under 1100-talet 
men övergavs redan under 1500-talet. 
Idag finns endast den västra gaveln och 
triumfbågen kvar.

➢  Upptäck till fots 
Upplev hjärtat av Mittlandskogen 
och vandra mellan fornminnena 
med sträckningen Odens flisor - 
Ismanstorps borg - Rönnerums fornby. 
Parkeringsplats finns vid Odens flisor.

 Cykelrutt 
Mittlandsskogsleden, 63 km: Stora Rör - 
Algutsrum - Runsten - Långlöt - Sättra.  
 Tips för barnen 

Lek kurragömma bland husgrunderna 
i Ismanstorps borg och njut av en 
medhavd fika på en filt i någon av 
husgrunderna.



  1. Färjestaden

  2. Kvarnkungen

  3. Vickleby

  4. Beijershamn
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#7 Mörbylångadalen
utflyktspärlor



Bördiga jordar, kreativa konstkvarter  
& historiska färjeförbindelser
1. Färjestaden
Färjestaden är den största tätorten på 
Öland. I den mysiga hamnen finns ett 
flertal restauranger och caféer.  
Sommartid är det liv och rörelse här 
och medan solen går ner över sundet, 
med bron som vacker siluett, blir det 
ett och annat kvällsdopp med hopp från 
hamnpiren.

Färjestaden har genom sitt läge 
alltid varit ett centrum för överfart 
över Kalmarsund. Sundet är sex 
kilometer mellan Färjestaden och 
Kalmar. Från 1200-talet finns den 
första dokumenterade trafiken. När 
färjetrafiken upphörde, i och med 
Ölandsbrons tillkomst 1972, hade  
Kalmarsundsbolaget trafikerat sundet i 
106 år. Idag trafikeras sundet sommartid 
av cykel- och passagerarfärjan Dessi.

2. Kvarnkungen
Uppe på krönet i Björhovda står tre 
kvarnar på rad. Den största kallas för 
Kvarnkungen och är Europas största 
stubbkvarn. Strax norr om Kvarnkungen 
står en kvarn av holländsk typ, kallad 
Drottningen. Ytterligare norr om  
Drottningen står en mindre stubbkvarn, 
kallad Prinsen.

3. Vickleby
Bygatan genom Vickleby är ofta 
benämnd som en av de vackraste på 
Öland. Gå eller cykla här en sommardag 
och njut av alla stockrosor och vackra 
byggnader. Vickleby har en lång historia 
som konstnärsfäste, med Bo Pensionat 
och Capellagården i centrum. Här hittar 
du restauranger, caféer och gallerier. 

4. Beijershamn
Beijershamn är en av de viktigaste 
fågellokalerna på Öland. Det startade 
med ett pirbygge i mitten av 1800-talet 
som skulle resultera i en viktig hamn. 
Så blev det inte. På grund av en 
felkonstruktion slammade hamnen 

snabbt igen. Med tiden skapade detta 
goda förutsättningar för ett rikt fågelliv 
med vassar, strandängar och öppna 
vattenytor. Idag finns här flera vackra 
strövområden och ett stort fågeltorn 
med utsikt över hela området.

5. Mörbylånga
Mörbylångadalen är ett av Sveriges  
bördigaste odlingsområden. Dalen, 
som tidigare var sjöbotten, har gett 
lantbrukarna en naturlig förutsättning 
för spannmålsodling och odling av andra 
grödor som potatis, lök och jordgubbar. 

Köpingen Mörbylånga grundades 1820 
och har flera vackra gator med karaktär 
av sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Bebyggelsen mellan havet och torget 
består av tidstypiska trähus med 
idylliska trädgårdar. På torget finns 
den tidstypiska torgbrunnen och 
runtomkring finns restauranger och 
caféer. Närheten till vattnet och hamnen 
sätter sin prägel på köpingen liksom 
konstnärerna och konsthantverkarna 
som lever och verkar här. Här bodde 
den kände solmålaren Per Ekström sina 
sista år.

➢  Upptäck till fots 
Upptäck hela eller delar av Stora Alvars- 
leden, som följer en gammal väg över 
alvaret från Karlevi till Resmovägen.

 Cykelrutt 
Alvaretrundan 51 km: Mörbylånga - 
Stenåsa - Skärlöv - Kastlösa. 

 Tips för barnen
Färjeparken i Färjestaden är ett 
aktivitetsområde för spontanidrott 
för alla åldrar. Här finns lekpark, 
skatepark, boulebana, multiarena och 
parkouranläggning. Ta med fikakorgen 
för här finns även grillplats med bord 
och bänkar.



  1. Fågelvägen

  2. Dröstorps ödeby

  3. Prästgropen

  4. Torrör

  5. Sandby borg

  ➢  Ekelundaleden

  Gårdby 8:an

   Guldfiskar & smultron
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#8 Fågelvägen
utflyktspärlor

Gräsgårds hamn



Spännande ödeby, fasansfull historia  
& ett gömt röse 
1. Fågelvägen
Fågelvägen är en 50 km lång 
kuststräcka och är tack vare sin unika 
dragning utsedd till turistväg, Den går 
genom hjärtat av Ölands världsarv från 
Gårdby i norr till Ottenby i söder. Längs 
denna vackra väg finns ett rikt utbud 
av fornborgar, fågellokaler, runstenar, 
kvarnar, kyrkor, radbyar, vandringsleder, 
naturreservat och mycket mer.

2. Dröstorps Ödeby
Från Skarpa Alby går en vacker, sling- 
rande alvarsväg som efter någon 
kilometer delar sig. Den vänstra vägen 
leder dig till Prästgropen och Torrör 
medan den högra går till Dröstorps 
Ödeby. Under 1700-talet ökade Ölands 
befolkning så intensivt att åkerjorden 
inte räckte till alla. Många lämnade 
Öland och Sverige för ett liv i Amerika, 
medan andra tvingades att söka 
sin försörjning på alvarets magra 
och knappa jordar. När den siste 
dröstorparen lämnade byn i slutet av 
1800-talet flyttades bostadshusen i 
trä till Skarpa Alby och Smedsgärde. 
Ekonomibyggnaderna i sten lämnades 
kvar och ruinerna av dem finns 
fortfarande kvar. Idag är Dröstorps 
Ödeby ett spännande utflyktsmål i alla 
årstider, men kanske främst under 
våren när orkidéerna blommar på 
alvaret och lärkan drillar i skyn.

3. Prästgropen
Ute på Dröstorps alvar ligger 
Prästgropen. Det är en uppskattad 
fikaplats som skyddar mot alvarets 
vindar. Gropen uppkom troligen när 
taket på en forntida grotta kollapsade. 
Enligt sägnen gömde församlingens 
präst både församlingsborna och 
kyrksilvret i gropen under orostider på 
1600-talet, därav namnet. 
 
4. Torrör

Torrör, även kallat Tornrör, är det största 
och mäktigaste bronsåldersröset på 
Dröstorps alvar. Röset är ca 10 meter 

i diameter och har en kallmurad kant 
av flis i tre skift. Torrör grävdes ut 
sommaren 1967 och flera fynd hittades. 
Efter undersökningen restaurerades 
röset. Du finner det på alvaret, men 
det ligger väl dolt bakom hassel och 
enbuskar. 

5. Sandby Borg 
På Öland finns ett femtontal fornborgar 
från järnåldern. Utgrävningar i Sandby 
Borg vittnar om att detta är en plats 
med en fasansfull historia. För omkring 
1 500 år sedan föll invånarna i borgen 
offer för en brutal massaker. Platsen 
och alla kropparna övergavs och 
händelsen föll i glömska, tills för bara 
några år sedan då utgrävningar av 
borgen startade. Sandby Borg är den 
enda av de öländska borgarna som 
ligger precis invid strandkanten. På ytan 
går det inte att se mer än den nerfallna 
muren, men vill man uppleva och se 
hur borgen sett ut kan man besöka den 
rekonstruerade Eketorps Borg, som 
var samtida med Sandby Borg och som 
är mycket lik denna till utseende och 
planlösning. Fynden från utgrävningarna 
i Sandby Borg är utställda på Kalmar 
Läns Museum.

➢  Upptäck till fots 
Ekelundaleden, leden är en cykelbar 
vandringsled på 1,7 km. 

 Cykelrutt 
Gårdby 8:an, 23 km: Gårdby - Sandby - 
Skarpa Alby - Ekelunda.  
 
 Tips för barnen 

Spana in guldfiskar på alvaret. Några 
hundra meter från Prästgropen finns 
ett vattenhål. Här lever sedan 25 år 
tillbaka ett bestånd med guldfiskar. 
Troligen har någon tömt sitt akvarium 
här, men trots det verkar fiskarna trivas 
här. Om de inte syns till, så leta istället 
efter smultron eller flyg drake uppe på 
alvaret. 



  1. Ölands världsarv

  2. Vägen mellan Resmo & Stenåsa

  3. Ölands testfält

  4. Kartmuren

  5. Gettlinge gravfält
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   Orkidéspaning
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#9 Stora alvaret
utflyktspärlor

Södra Ölands Världsarv

3



Vackert världsarv, hemligt testfält &  
färgglada orkidéer
1. Ölands världsarv

Från Karlevi i väster till Gårdby i öster 
och sedan hela vägen ner till Ölands 
sydspets sträcker sig ett underskönt 
landskap och en unik kulturbygd. 
Radbyarna, den odlade marken, 
sjömarkerna och Stora alvaret bildar 
tillsammans världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap.

På Öland har det bedrivits jordbruk i 
tusentals år. På grund av de speciella 
förutsättningarna går bara en del 
av ön att odla på. Stora alvaret och 
sjömarkerna vid Östersjön har inte 
kunnat odlas utan har främst fungerat 
som betesmark. Detta gör att vi idag 
kan uppleva något så unikt som ett 
medeltida odlingslandskap som brukas 
med moderna maskiner. Mycket som på 
södra Öland kan upplevas som naturens 
orörda skönhet är i själva verket ett 
lyckat samspel mellan människa och 
natur. Odlingslandskapet är sedan 2000 
med på Unescos världsarvslista som en 
av världens mest unika platser.

2. Vägen mellan Resmo & Stenåsa
Längs alvarvägen mellan Resmo 
och Stenåsa breder det platta och 
majestätiska alvaret ut sig och låter 
dig se storheten i världens största 
alvar; Stora alvaret. Halvvägs mellan 
byarna ligger Möckelmossen, alvarets 
största sjö, där mängder av fåglar 
häckar. Här finns en bra parkering, 
informationstavlor och toalett. 

3. Ölands testfält
På 1950- och 60-talet placerades 184  
stycken vitmålade betonglock ut på 
Stora alvaret. Det var ingen slump, 
från ovan bildar de ett tydligt mönster. 
1955 påbörjades ett arbete för att testa 
kamerors exakthet vid flygfotografering. 
Innan dess hade kamerorna endast 
testats i laboratorier. Resultaten 
blev världskända och innebar att 
kameratillverkarna fick göra justeringar 
på sina kameror. Än idag går det att hitta 
de flesta av dessa betonglock. Ge dig ut 
på en vandrings- eller löptur på alvaret 

och se hur många du hittar, starta vid 
Möckelmossens rastplats.  

4. Kartmuren
En av alvarets verkliga doldisar är 
den 30 meter långa och en meter 
höga kalkstensmuren som kallas för 
Kartmuren. Den uppfördes på 1920-talet 
och har använts som utgångspunkt för 
att mäta alvaret. Den nås lättast från 
Bårby Källa vandringsled. Ca 2 km in 
på leden promenerar du längs med 
mittmuren, fortsätt till du når en stätta. 
Härifrån ser du kartmuren ca 300 meter 
nordost om stättan.

5. Gettlinge gravfält
Gravfältet är ett av de största på Öland, 
med en längd på nästan två kilometer 
som går norrut från Gettlinge by. 
Idag återstår fler än 200 gravar av 
de ursprungliga 250. På norra delen 
av gravfältet står en imponerande 30 
meter lång skeppssättning som består 
av 23 resta granitblock med ett tjugotal 
skålgropar.

➢  Upptäck till fots 
Gå Penåsaleden genom hela alvaret 
längs den gamla järnvägsbanken 
som tar dig från Kastlösa i väster till 
Skärlövs gamla station i öster. Här 
passerar du en mängd naturtyper som 
tillsammans bildar ett alvarlandskap. 
Börjar du din vandring i väster kan du 
starta i Kastlösa, alternativt vid Penåsa 
rastplats. Därifrån går det också en 
vandringsled till Tingstads flisor. 

 Cykelrutt
Världsarvsrundan, 54 km: Mörbylånga - 
Lilla Frö - Stenåsa - Kastlösa.

 Tips för barnen 
Ge er ut på en gemensam orkidéspaning 
under vår och sommar. Hur många 
sorter kan ni hitta? Det finns många 
böcker i ämnet, så ta med en som 
uppslagsverk.
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#10 Södra udden
utflyktspärlor

Ottenby



Vidsträckta vidder, udda fåglar  
& en uppbyggd fornborg
1. Ottenby
Vägen ner mot sydspetsen, med fyren 
Långe Jan i sikte, är en av de mest 
spektakulära på Öland. Delar av året 
kantas vägarna här av betande kor och 
får. Vid Ölands södra udde, som är en 
av Sveriges bästa fågellokaler, ligger 
naturreservatet Ottenby. Här samlas 
varje år fågelskådare från hela världen 
för att titta på flyttfåglarna som kommer 
eller lämnar landet. På platsen har 
det bedrivits forskning kring fåglarna 
sedan 1940-talet. Här ringmärks många 
fåglar, vilket ger värdefull kunskap 
om hur bestånden utvecklas och hur 
klimatförändringar påverkar.

2. Schäferiängarna 
När du går över Schäferiängarna tror 
du kanske att du kommit till Afrikas 
savann. Det är en av Nordeuropas 
största slåtterängar och består 
dessutom av vidsträckta betesmarker 
med intressanta geologiska formationer. 
Det är beträdandeförbud här under 
vår och sommar, men du kan alltid 
gå längs den markerade leden, 
Ängsvaktarstigen, som går från lunden 
till en utsiktsplats nära stranden. 
Fler fina tillgänglighetsanpassade 
vandringsmöjligheter finns i området.

3. Fyrbyn & Naturum Ottenby
Vid fyrbyn, intill fyren, finns en 
bokhandel och ett litet fyrmuseum. Vid 
fyrplatsen ligger även en restaurang 
samt Ottenby fågelstation. På stenarna 
utanför östra stranden ligger ofta 
knubbsälar och solar sig. Naturum 
Ottenby ligger beläget mitt i fyrbyn. 
Det är fri entré till den intressanta 
utställningen om flyttfåglar och här 
erbjuds även många guidningar för 
besökarna.  

4. Fyren Långe Jan
Långe Jan, som tändes första gången 
år 1785, är en av Sveriges äldsta fyrar. 
Med sina 42 meter är den dessutom 
Sveriges högsta fyr. Namnet Långe Jan 
kommer från det medeltida kapellet S:t 

Johannes. När kapellet revs användes 
stenen till fyrbygget. Ett stenkors, väster 
om vägen mellan Långe Jan och Ottenby 
kungsgård, utmärker platsen för det 
dåtida kapellet. Sommartid har fyren 
öppet för besökare. Här uppifrån Ölands 
sydspets är utsikten magnifik.

5. Eketorps Borg
Eketorps Borg har använts i tre olika 
perioder från år 300 till 1 240 e Kr. och 
är idag landets enda totalundersökta 
och rekonstruerade fornborg. Borgens 
planlösning, med bostadshus i mitten 
och ekonomibyggnader längs muren 
var vanlig bland Ölands fornborgar. 
Borgen är ett intressant besöksmål med 
en mängd aktiviteter för både små och 
stora.

6. Grönhögen
Ölands sydligaste samhälle är charmiga 
Grönhögen där hamnen med bland  
annat café samt den stora holländska 
väderkvarnen uppe i byn dominerar. 
Kvarnen kom till Grönhögen år 1916. 
Efter andra världskriget då vinddrivna 
kvarnar blev omoderna användes 
kvarnen som brandstation innan den 
i slutet på 1970-talet renoverades till 
restaurang.

➢  Upptäck till fots 
Njut av en vandring i Ottenby natur- 
reservat. Här finns fyra vandringsleder 
med olika längd, 1,5-5,7 km. Två av 
dem går att köra rullstol på. Utgå 
från Södra lundparkeringen och följ 
markeringarna.

 Cykelrutt
Eketorpsrundan: 20 km Grönhögen - 
Eketorp - Össby - Ottenby.  

  Tips för barnen 

I de södra delarna av Ottenby lund ligger 
ett stort fågeltorn. Utsikten från tornet 
är alltid hänförande. Fågeltornet är en 
bra plats för en utflykt året om med 
möjlighet att duka upp matsäck och 
njuta av den fantastiska utsikten.



Fakta: Naturvårdsverket

Älska Öland varsamt
Det är ett privilegium att vi får ta del av 
den växlande naturen på Öland.  
Samtidigt är naturen här skör och 
många områden är mycket värdefulla 
för ekosystemet. Därför älskar vi Öland 
på ett varsamt sätt, så att vi även i 
framtiden kan ta del av allt det som gör 
Öland så unikt.

Välkommen ut i naturen!  
Du använder dig av allemansrätten 
när du går en promenad, paddlar 
kajak eller slår upp ett tält i skogen. 
Allemansrätten är en unik möjlighet för 
oss alla att röra oss fritt i naturen. Men 
vi behöver också ta ansvar för natur och 
djurliv och visa hänsyn mot markägare 
och andra besökare. En bra tumregel är 
”Inte störa – inte förstöra!”  
• Ta hänsyn till de som bor och 

arbetar på en plats. Stör jag?  
Fråga gärna om du känner dig 
osäker! 

• Gå inte där det odlas grödor. 

• Stäng grinden om du går igenom en 
beteshage. 

Cykla
Du får cykla både i naturen och på  
enskilda vägar. Undvik blöta marker 
som lätt skadas. Ibland får du cykla på 
motionsspår och vandringsleder men du 
måste visa hänsyn.

Ta med skräpet! 
All nedskräpning är förbjuden. Krossat 
glas, burkar, plast, fimpar, fiskelinor och 
annat skräp kan skada både människor 
och djur. 

Tända eld
Du får göra upp eld i naturen under 
säkra förhållanden. Välj gärna säkra 
eldstäder. När det är torrt kan det vara 
eldningsförbud. Du behöver själv ta reda 
på hur det förhåller sig.

Ha med hunden
För att skydda vilda däggdjur och fåglar 
måste du ha full koll på din hund. Oftast 
innebär det koppel. När djuren har 
ungar under vår och sommar är det 
extra viktigt.

Plocka blommor, bär och svamp
Du får fritt plocka blommor, bär och 
svamp i naturen, men vissa växter är 
fridlysta och får därför inte plockas, som 
exempel alla Ölands orkidéarter. Du får 
heller inte bryta grenar från levande 
träd och buskar.

Köra i naturen
Att köra i naturen ingår inte i 
allemansrätten eftersom det kan 
skada naturen. Ölands mindre vägar 
gränsar till mycket känsliga naturtyper 
och det är viktigt att inte köra utanför 
vägen eller parkera utanför markerade 
områden. 

Allemansrätten gäller inte lika i alla 
områden
I naturreservat, nationalparker, parker 
och på golfbanor har man ofta valt att 
begränsa allemansrätten. På Öland 
finns 75 naturreservat att ta hänsyn till. 
Du behöver ta reda på vad som gäller på 
den plats du besöker.



7 hållbara tips
1. Hemestra = klimatsmart

Att välja ett resmål i din närregion och 
göra inrikesresor gör stor skillnad 
för minskningen av växthusgaser. 
Går det att välja ett färdsätt till din 
semesterdestination med mindre 
klimatpåverkan? 

2. Upptäck närområdet på cykel

Öland upplevs bäst på cykel. Här får du 
vinden i håret, dofterna från alvar och 
hav och tid att se dig om. Dessutom 
bidrar du till att Ölands känsliga natur 
längs småvägarna inte slits.

3. Spara på vattnet

På Öland är det ofta torrt. Nederbörden 
under året är liten, speciellt under 
sommaren. Därför gäller det att 
vara sparsam med vattnet så att det 
räcker till alla. Bevattningsförbud 
gäller sommartid. Läs mer om vad det 
innebär på Borgholms kommuns och 
Mörbylånga kommuns hemsidor.

4. Medvetet miljötänk

Ta med ditt medvetna miljötänk från 
vardagen även på semestern. Spara 
vatten, återvinn skräpet, släck lampan 
och ät efter säsong.

5. Handla närproducerat och  
närodlat 
Se till att välja de lokala alternativen 
när du är på plats. Då stödjer du de 
lokala småproducenterna och deras 
produktion.

6. Hållbara företag

Visa företagen att du värdesätter ett 
hållbart tänkande. Fråga till exempel 
när du är på restaurang om köttet är 
svenskt.

7. Glocka på stranden
Det finns mycket plast i vår natur. 
Många familjer har uppmärksammat 
detta och tar med sig en extra påse när 
de till exempel besöker en strand. Ta 
med dig en påse du med  och gör en 
insats för haven och stränderna. Gå ut 
och plocka  glocka!



Partnerskap Öland är ett nätverk 
och en samverkan mellan Ölands 
Turismorganisation, regionens företag 
och ideella organisationer. Satsningen 
ger Ölands Turismorganisation möjlighet 
att marknadsföra Öland nationellt och 

internationellt. Vill du veta mer om hur 
ditt företag kan bli medlem i Partnerskap 
Öland? Läs mer på oland.se/partner 
Tillsammans bygger vi Öland!

Tillsammans för Öland



ADT Tryckeri

Allégården Kastlösa

Arontorps kroppkakor & 
mat

Barometern

Borgholm Energi

Borgholms Slott

BTE Bygg

Butik sol & vindar 

Byggfirman Folke Nilsson

Böda Fisk Rökeri & 
Restaurang 

Bödagårdens Camping

Böda Hamns Camping

Böda Sand 

Camping Öland

Codebet

Dina Försäkringar

Ekerum Camping

Ekerum Resort

Eketorps Borg

Elise Restaurang

Eriksöre Camping

Fastighetsbyrån Borgholm

Fastighetsbyrån Löttorp

First Camp Löttorp

Framtid Borgholm

Företagarna på Öland

Gelato & Biscuits

Greby Gokart

Gröndals Camping & Stugor

Guldfågeln

Guntorps Herrgård

Haga Park Camping & 
Stugor  
Halltorps Gästgiveri

Handelsbanken Borgholm

Handelsbanken Färjestaden

Holmgrens Bil

Hotell Borgholm

Hotel Skansen

Ica Nära Byxelkrok

Ica Nära Bödasand

Ica Nära Böda

Ica Nära Löttorpshallen

Ica Nära Källa

Ica Nära Trossen Sandvik

Ica Nära Klinta Köpingsvik

Ica Supermarket Borgholm

Ica Nära Rälla

Ica Supermarket Almérs

Ica Kvantum Färjestaden

Ica Nära Skansen 
Mörbylånga

Ica Nära Grönhögen

Intresseföreningen Ölands 
Norra

Johnssons Trä - Bolist

Kaffestugan i Böda

Kalk Kök & Bar i Löttorp

Kalmar Låsservice

Kalmar Läns Museum

Kalmar VVS & El-montage

Kapelludden Camping

Klinta Camping 

Klintagården Camping

Kårehamn Fisk & Havskök

Lammet & Grisen

Lindmark Media

Lotta & Mary 

Lundegård Camping & 
Stugby

Lundegård Padel

LW Fastigheter 

Länsförsäkringar Kalmar 
Län

Löttorps Betong & Åkeri

Löttorps Byggvaruhus - 
Bolist

Magasin 1

Möllstorps Camping

Neptuni Camping

Paradisverkstaden

Rogers Bilel

Rosas Handel 

RWE Wind Kårehamn

Sandbybadets Camping

Saxnäs Camping

Silverlinjen 

Sjöströms Stenförädling

Skedemosse Museum

Sollidens Slott

Sonjas Camping & Stugor

Statens fastighetsverk

Stenåsa Stugor och 
Camping

Stora Frögården

Strand Hotell

Svensk 
Fastighetsförmedling

Talluddens Stugby

Tely Försäljning och Konsult

Åkerbo El & Måleri

Ölands Bank

Ölandsbladet

Ölands Cykeluthyrning

Ölands Djur och Nöjespark

Ölands Gokartcenter i Föra

Ölands Krögarförening

Ölands Köpstad

Ölandsmäklaren 

Ölands Örtagård

Ett stort tack till:
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oland.se

På vår officiella besökssida hittar du fler 
öländska pärlor, utflykter, boende- 
alternativ och evenemangstips. 

#thisisöland

Vilken är din öländska pärla?  
Dela dina ögonblick på Instagram och  
Facebook.

oland_se          

Öland  

Ölands Turismorganisation
Turismorganisationen drivs av de båda 
Ölandskommunerna genom Ölands 
Kommunalförbund. Vårt mål är att få 
fler att uppleva ön och att upptäcka det 
många av oss redan vet – att Öland är 
en unik plats på jorden. För att lyckas 
med det samverkar vi bland annat med 
kommunerna, regionen och företagen i 
regionen. 

Ölands Turistbyrå
Vid brofästet i Färjestaden och vid  
hamnen i Borgholm finns två året runt- 
öppna turistbyråer. Med tips och 
information kring allt från mysiga 
boenden till avkopplande eller 
energifyllda upplevelser vill vi göra ert 
besök på Öland ännu bättre. Vi hjälper 
dig att hitta dina  
öländska pärlor.

Kontakt
0485 - 888 00

info@oland.se

Ölands Turistbyrå

Träffpunkt Öland 102, 386 33 
Färjestaden

Storgatan 1, 387 21 Borgholm



Du har troligtvis precis lämnat 
Ölandsbron. Din vistelse hos oss har 
kanske bara börjat. Oavsett om du är 
här för första gången eller ständigt 
återkommande gäst, bofast eller bara 
Ölandstok i största allmänhet; Här 
finns något för dig som vill ta vara 
på tiden, njuta av livet, uppleva natur 
och kultur, ha en aktiv semester eller 
bara lyssna på vågorna som slår mot 
stranden. 

oland.se

På Öland möts du av vidsträckta 
landskap, mystiska skogar och oändliga 
möjligheter till spontana upplevelser. 
Väderkvarnar eller vattenrutschkana, 
drejkurs eller dykbåt, nattklubb eller 
näktergal, stenkust eller solstol, lekland 
eller lantgård, full fart eller ”slow start”? 
Vad du än väljer så är vi säkra på att 
minnena av Öland bär du med dig genom 
livet.


