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Information
Län: Öland
Kommun: Mörbylånga
Kategorier: Vandringsleder
Position: 56.3572,16.4086

Kontaktuppgifter
Tel: 0485  660532
E-post: info@sodrabruket.com
Hemsida: www.sodrabruket.com

Beskrivning
Bergstigen i Degerhamn på södra Öland är en 6 km lång
vandringsstig. Den går genom gammal kultur- och
industrihistorisk mark. 

Man startar vid resterna av stenindustrier från 1700-talet. Man
vandrar förbi kalkugnar, lastbryggor och andra mycket mäktiga
rester från en för 300 år sedan blomstrande industri. Leden går
vidare genom yngre industrier och vackra naturområden och
passerar bakom den nuvarande stenindustrin, Cementa, i
området.

Vidare passerar men genom Södra Brukets 200-åriga
bostadsbebyggelse, tjänstebostäder till de olika stenindustrierna i
området, och kvarnen och smedjan. 
Bostadsbebyggelsen används numera i huvudsak till
turistverksamhet med vandrarhemsrum och lägenheter.

Bostäderna ligger intill ruinerna av det Alunbruk som de en gång
byggdes till år 1804. I den vackra parken runt ruinerna och den
mäktiga skorstenen finns får att klappa och mata under den
varma delen av året. 

Här finns också Informationsplatsen Navet och Konstens
geologiska trädgård som passeras vid Södra Bruket. Dessa
beskrivs var för sig under sevädheter. 
 
Vandringsleden går vidare utmed havet söderut mot Albrunna Där
går den vidare över Albrunna torg och ut på Stora Alvaret med sin
unika flora och brottsjöarna efter kalkbrytningen. 

Informationsbroschyr kan hämtas vid Södra Bruket, vid
hembygdsmuseét och vid Informationsplatsen Navet. 

Välkomna!

Öppettider
Året runt

Vägbeskrivning
När man kommit över Ölandsbron tar man väg 136 söderut mot
Ottenby ca 4 mil. Vid skylt Södra Bruket tar man höger ner i
bruksområdet. Parkering finns vid Navet. Där kan man följa
Bergstigen norrut mot de intressanta gamla bruksområdena och
söderut till Södra Bruket, Konstens geologiska trädgård och
vidare söderut genom Albrunna och upp på Stora Alvaret.

Egentligen startar vanddringsstigen längst norrut vid Strömmelns



gård och leder 6 km söderut genom gamla industriområden, förbi
Södra Bruket, Navet, Konstens geologiska trädgård och upp på
Stora Alvaret. Tyvärr går inte vandringsleden runt så man startar
6 km ifrån där leden slutar. Det blir en ca 6 km lång vandring
tillbaka till ursprungspunkten.

Ibland ordnar hembygdsföreningen i Södra möckleby guidade
vandringar genom den gamla industri- och kulturhistoriska
bygden.

Välkomna på en intressant vandring.
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