Miniresa 2

Visingsö

Vi landade bana 33 strax efter en tysk UL, en
germansk C172 startade, annars var det bara
några varma golfare som befolkade fältet.

Mycket grant i Småland
I samlingen öar som är jobbiga att köra bil till
kommer här Visingsö.
Det enda rätta är att flyga. Längst upp på
Visingsö ligger ett fint gräsfält med två banor,
600 och 800 meter långa. Ön är platt,
lättcyklad.
Måndag lunch, vackert väder norrut…
Men mycket moln var det… kunde FL 65
passa? Ja precis på foten.

Vi tyckte att 20 kronor för en fullvuxen hyr‐
cykel var värt pengarna, dessutom slapp vi
skruva ihop Meccano‐cyklarna.
Vi drog söderut för att betitta den berömda
ekskogen.
Först kom vi dock till Kumlaby kyrka med
fantastiska målningar på varenda
kvadratcentimeter.

Autopiloten på, transpondern meddelar FL 65,
de e bare å åk…
… en timma upp, en timma hem

Det var varmt och bara svaga vindar och vi
kom snabbt till nästa sevärdhet om vilken vi
inte visste ett smack, inte ens att den
existerade: Rysskyrkogården. Ett hundratal
ryska krigsfångar från Karl den XIIs härtåg
hade begravts här after att ha arbetat ihjäl sig
på olika byggnationer på ön.

Vi passerade ekskogen som planterades i
början av 1800‐talet för att försäkra Kungliga
Flottan om virke till skeppsbyggena. Träden
hade planterats så att grenarna längs
stammen kvävdes och stammen blev rak och
kvistfri. Skogen har skötts långt in i vår tid och
är helt fantastisk med sin höjd. Långt från
Sparbankseken!!
Familjen Brahes gamla slottsruin tycks inte ha
väckt några ömma känslor hos våra historie‐
vårdande myndigheter. Allt var just en ruin,
med taskiga avspärrningar, rasrisk m.m. Den
borde haft ett bättre öde.

Brahe Slottsruin
På hemväg passerade vi en stor industribrand i
Lanna i Värnamotrakten. Det hade börjat
brinna redan på förmiddagen (vi flög genom
röken på uppvägen) och nu var rökplymen hög
(FL 45) och svart och giftig. Kalle körde på den
friska sidan och vi såg en hel industri i lågor.

Rysskyrkogården

Visingsö rekommenderas!!

