
Tidsplan fotoresa till Kökar 2015 

Fredag 22/5 
05:00 Avresa från Katrineholm till Kapellskär samling Ingo, rv 55-Enköping-E18-rv 267 

mot E4-rv 265-rv 276-E18, ca 26 mil. Paus efter Strängnäsbron. 

09:30 M/S Rosella avgår (bokning 4389530 och 4395640). 

12:45 Ankomst Mariehamn, bunkring på Kantarellen Nya Godbyvägen (väg 2). Avresa till 
Långnäs väg 3, ca 3 mil. 

16:00 M/S Skiftet avgår från Långnäs till Kökar framme 18:30, inkvartering Antons 
Gästhem, Vervan. (bokning 1296343 / 2, färjan). 

19:00 Fotopromenad i omgivningen, sjöbodar med mera. 

21:00 Middag. 

Lördag 23/5 (lördag och söndag kan skifta beroende på vädret) 
07:30 Frukost. 

09:00 Heldagstur med Tjutt-tjutt. Turen är lite väderberoende men målbilden är att foto 
sälar, besöka Källskär (grevens ö) samt andra öar. Guide, skeppare m m Gunnar 
Sundström. 

18:00 Fotopromenad längs kusten, Skutvik, Bessnäset med flera ställen. 

21:00 Middag. 

Söndag 24/5 
08:00 Frukost. 

09:00 Vandring längs vandringsleden till Kalen. Vi kommer att passera rester efter 
kustartilleribefästningar från både 1:a och 2:a världskriget, Grönvik och 
Grönviksbäcken samt en bronsåldersboplats, Otterböte. 

13:00 Lunch. 

14:30 St Anna kyrka och klosterområdet. 
Kontakt för upplåsning Krister Hellström, vaktmästare, 040-7365135, 
Philip Hällund, 0457-3430611, Linnea Eriksson, 0400-501853. 

18:00 Middag 

Måndag 25/5 
06:30 Avresa från Kökar, ankomst Långnäs 09:00. Vi åker direkt till Kastelholms slott, en 

gammal Wasa borg. Slottet omnämns första gången år 1388. Efter det åker vi till 
Bomarsund och tittar på resterna efter en rysk befästning från mitten av 1800-
talet. Bomarsund förstördes av engelsmän och fransmän under Krimkriget. Efter 
det blir Mariehamn. 

16:00 Avresa från Mariehamn, framme i Kapellskär 17:30 

  



Referenser 
http://www.kokar.ax/sv  

http://www.visitaland.com/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kökar  

http://www.vikingline.se/ 

http://www.alandstrafiken.ax/ 

http://www.kastelholm.ax/ 

http://www.bomarsund.ax/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC9EL3WEKTQ, det är en sysslings son som gjort 
filmen. Det finns fler filmer av honom på youtube, sök på tomsunax. 

Mina fotoböcker om Kökar kan hittas på http://www.lundgrens-
hemsida.se/other/books/books.html . 

Ansök om medlemskap i gruppen Foton från Kökar på Facebook, där finns bilder från 1900 
kallt fram till idag. Lura er inte på antalet bilder när man kommer in, det är antalet bilder 
som inte ligger olika album. 

Utrustningstips (ej foto) 
Vind och regntät jacka, vindtäta byxor 

Mössa och vantar 

Ylletröja 

Bra kängor, tänk på att det blir mycket berg att gå på 

Gå-stav eller enbensstativ kan vara bra (jag har några stavar om någon saknar) 

Termos 
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Kartor 
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