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GÖSSLUNDA – 
T INGSTAD FLISOR

LEDBESKRIVNING
Gösslunda-Tingstad flisor utgår från parkeringen 
som ligger mittemot infarten till Gösslunda 
by och sträcker sig söderut över Stora alvaret. 
Leden går vid sidan av Gösslunda naturreservat.

Du färdas över alvarmark, på stigar och hällar. 
Här finner du många tecken på att människan har 
levt på platsen sedan tusentals år. Husgrunder, 
långa stensträngar, som är gamla hägnader för 
att hålla djuren på plats, och gravar från brons- 
och järnålder finns intill leden. 

Vid parkeringen, korsa landsvägen och passera 
stättan. Följ leden parallellt med vägen till nästa 
stätta och fortsätt sedan på den lilla åsen i 
sydvästlig riktning tills du når en orangemarkerad 
led till naturreservatet.

För att fortsätta mot Tingstad flisor följer du 
kalkstensrösena och sneddar över den stora 
kalkstenshällen, som efter kraftigt regn kan 

3,5 KM

vara översvämmad. Efter att ha passerat en 
liten spång där vattnet brukar forsa fram efter 
snösmältningen är du uppe på en torr höjdrygg. 

Följ därefter den torra åsen med många 
flyttblock mot sydväst. Vid mittmuren, passera 
de båda stättorna och fortsätt över åsen och 
vidare över grusalvaret, bort mot skogsdungen. 
Följ rösena genom enbuskarna fram till en 
gammal strandvall med ett stort gravfält placerat 
på höjden. Här står den ena av Tingstad flisor. 
Lite söderut finner du en stätta som tar dig 
till den andra flisan som står drygt 50 meter 
söder om stenmuren. Här finns en sittplats där 
man kan vila sina ben innan fortsatt vandring 
antingen åter till Gösslunda eller vidare söderut 
till Penåsa (se Penåsa – Tingstad flisor).

Gravfält och rösen
På en gammal strandvall som bildats efter 
istiden ligger ett förhistoriskt gravfält med 
ett 70-tal synliga stensättningar, samt rester 

av två större rösen.

Tingstad flisor
Tingstad flisor är två 
stycken tre meter höga 
kalkstensflisor ute på 
Ölands stora alvar. De 
mytomspunna stenarna 
kan ha använts till mycket 
under lång tid: tings-
plats, järnåldersgravar, 
solur och riktmärken för 

vandrare.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN


