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Öland har åtminstone 18 fornborgar, ruiner av befästa byar som härrör från vår 
tideräknings första millennium. Vi skall försöka hitta åtta av dem och identifiera 
dem från luften. 
 
Starta från ESMQ, och ta sedan borgarna i nummerordning enligt kartan på 
motsatta sidan. Allteftersom du hittar dem, skriv in motsvarande nummer i rutan 
vid flygfotona av de åtta borgarna. 
 
Bilderna togs i april, så vegetationen kan kanske ställa till några spratt. 
 
När den sista borgen (Hässleby) är avklarad, gå till Borgholm/Borglanda ESMB för 
landning. (Se upp för restriktionsområdet R52 över Soliden.) Där samlas vi, jämför 
resultat, och äter lunch. 
 
Från ESMB är det promenadavstånd till Borgholm och Borgholms slottsruin för den 
som vill passa på. 
 
Observera att kartan på motstående sida inte är en flygkarta (jag lade bara in 
restriktionsområdet R52 eftersom det är så lätt att drumla in i vid landningen på 
ESMB). Delar av Öland ligger inom Kalmar CTR och ytterligare delar under Kalmar 
TMA (över 1500 MSL). Konsultera flygkarta för navigationen. Om du vill lägga in 
kurserna och brytpunkterna på din flygkarta har du koordinaterna här: 
 
Bårby borg:  5630.2N 01625.3E 
Eketorps borg: 5617.9N 01629.1E  
Träby borg:  5621.4N 01630.3E 
Triberga borg: 5628.1N 01633.6E 
Sandby borg: 5633.0N 01638.3E 
Gråborg:  5640.0N 01636.1E 
Ismantorps borg: 5644.6N 01638.6E 
Hässleby borg: 5654.4N 01645.9E 
Borglanda ESMB: 5651.8N 01639.4E 
 
Vid återfärden mot Kalmar ESMQ, ta en extra titt på Skäggenäs, halvön som 
skjuter ut mitt i Kalmarsund norr om Kalmar CTR. Kärnan består av en 
motståndskraftig, glasartad bergart, kvartsit, och vid randen av den hittar man 
strandavlagringar med över en halv miljard år gamla kambriska fossil. Skäggenäs 
var antagligen en ö eller halvö redan då! Berget som bildar Ölands kalkplatå är 
från ordovicium, ca 50 miljoner år yngre. 
 
Gör gärna en 360° vid “Drag” på kartan (röda ringen, strax norr om 
inpasseringspunkten Björnö till Kalmar CTR), så blir mina föräldrar glada!  
 
Och glöm inte att hålla kontakt med andra plan i luften på 1234,5! Vi är flera som 
flyger rundan. 
 

Stefan 


