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Kultur

Cykla och vandra på Visingsö

VISINGSÖ
                                                                                                    Besökskarta 2022         

       visingso.net

Kultur Aktiviteter Natur   Äta, bo och handla

Gränna Visingsö

05.30 1) 05.00 1)

06.30 1) 06.00 1)

06.55 2) 06.25 2)

07.55 07.25
09.30 08.30
10.00* 09.30*
10.30 10.00
11.00* 10.30*
12.00 11.00
12.30* 12.00*
13.00 12.30
13.30* 13.00*
14.10 13.30
14.40* 14.10*
15.15 14.40
15.45* 15.15*
16.15 15.45
16.45* 16.15*
17.20 16.45
17.50* 17.20*
18.20 17.50
19.20 18.50
20.20 19.50
21.40 21.10

23.10 22.40
00.15 3) 23.40 3)

01.15 3) 00.45 3)

Jönköpings kommun är huvudman för färjetrafiken Gränna-Visingsö. 
Trafikverkets färjerederi ombesörjer trafiken på uppdrag av kommunen.
Sommartid trafikerar färjorna Braheborg och Ebba Brahe 
Visingsöleden som är 6 200 meter lång. Överfarten tar cirka 25 minuter.
Biljetter 
Köp din biljett via online-tjänsten som du hittar via:  
jonkoping.se/Visingsötrafiken
Biljetten ska vara köpt innan ombordstigning och gäller tur och retur.
Det är även möjligt att köpa biljett på Hamnkontoret i Gränna under öppet-
tiderna. Du behöver bara uppvisa biljetten på färjan när du åker från Gränna.

Platsbokning för bil/MC/husbil
Om fordon ska tas med vid överfarten krävs att platsen förbokas i samband 
med köp av biljett. Bokning sker via online-tjänsten som du hittar via jonko-
ping.se/Visingsötrafiken. Platsbokat fordon måste vara vid färjan minst 
5-10 minuter före avgång annars kan platsen gå förlorad.

Ombokning och avbokning
Boka om din fordonsplats om du får förhinder. Biljetten är ombokningsbar 
fram till 1 timme innan avgång utan ytterligare avgift. Återbetalning av köpt 
biljett kan göras vid avbokning senast 7 dagar före avgång, kontakta då 
Hamnkontoret.
Vid frågor kontakta Hamnkontoret 036 - 10 37 70

Visingsöleden

När du är på plats kan du få personlig 
hjälp och tips på Visingsös INFOPOINTS:
Persgården - Gladhytt Alpacka - Tempelgården
info@destinationjonkoping.se 0771 211300

Här kan du hitta ytterligare information:
Visingsös Näringslivsförening visingso.net

Berättelser om öns histioria
visingsohembygdsforening.se
Jönköpings kommun jonkoping.se

Länsstyrelsen Jönköpings län
lansstyrelsen.se/jonkoping

Turistinformation Kollektivtrafik på ön

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar de statliga 
kulturminnena 12, 14, 19 och 40.    sfv.se          

 

Tempelgården har skulpturer och konst av 
visingsökonstnären Olle Krantz. Templet 
uppfördes 1913 av teosofen Katherine 
Tingley. Numera finns även keramik av Cleo. 
Infopoint tempelgarden.se

Kvarnbyggnad från 1930-talet, byggdes på 
samma plats som det tidigare fanns en 
väderkvarn. 

Här i Avlösa finns resterna av ett domar-
ringsgravfält från tiden runt Kristi födelse 
eller äldre järnåldern. Kvar finns två av tre 
domarringar vid sjökanten.

Kumlaby kyrka är en medeltida kyrka med 
vackra 1400-tals målningar och torn att 
klättra upp i för att beundra utsikten ifrån.

År 1783 blev bryggan Parola Malm 
landstigningsställe för den första reguljära 
båtförbindelsen som upprättades mellan 
fastlandet och ön.

Hembygdsgården med loftbod, kokhus, 
spruthus,Tingley-rum, gammalt klassrum 
m.m. Öppet helger sommartid. 
 visingsohembygdsforening.com

a) Visingsö museum/ Tingshuset  
Byggt 1663 och visar glimtar ur Visingsös 
historia. Visingsö bibliotek, byggt av ek från 
Visingsö och ritat av Carl Nyrén.

b) Braheskolan – Visingsö folkhögskola 
Skolan har en internationell inriktning med 
språkprofil och internat för skolans studerande.
braheskolan.se

På norra, mellersta och södra gravfälten 
finns ca 800 synliga gravar. Ursprungligen var 
de betydligt fler. Till övervägande del är de 
från järnåldern (500 fKr – 1050 eKr). Vid norra 
gravfältet finns ett gammalt sädesmagasin.

Visingsö Missionskyrka har bevarade 
kultur- historiska värden med stark 1910-tals-
karaktär. missionskyrkangrannabygden.se

Rysskyrkogården. 
1715-1718 förvarades ca tvåtusen krigsfångar 
på Visingsö. Flertalet av dem var ryssar och 
en del av dem begravdes här.

S:t Laurentii kapell är helgat åt helgonet S:t 
Laurentius som led martyrdöden och som det 
ändå refereras till som humorns beskyddare. 
En stor gravhög ligger i närheten.

De två korsvirkeshusen, Kungsladorna, 
byggdes till Visingsborgs Kungsgård runt 
1730 som stall och lada. 
I norra Kungsladan finns Hembygds-
föreningens samlingar av gamla lantbruks-
maskiner och redskap.

Brahekyrkan är Visingsös församlingskyrka. 
Kyrkan uppfördes på 1600-talet av grevarna 
Brahe som slottskyrka till Visingsborg. 
Öppen vägkyrka under sommaren.
svenskakyrkan.se/grannavisngso

På 1600-talet var Visingsborgs slott en 
ståtlig medelpunkt i det Braheska grevskapet. 
Det förstördes vid en brand år 1718. 
wisingsborgsgrevskap.se

El-kabel drogs första gången till Visingsö 
1930 genom Madame Tingleys försorg. Den 
lilla byggnaden var elstation.

Hällkistan är en grav från stenåldern. 1874 
undersöktes graven. Flintdolk och några 
obrända ben påträffades. Loastenen är enligt 
sägen en offerhäll.

Karl XV:s väg. Sannolikt är vägen anlagd 
under hans tid, vid 1800-talets mitt.

Hagahögen är öns största gravhög, monu-
mentalt placerad. Man tror att det är en 
hövdingagrav från bronsåldern.

Bastan i Näs är byggd under mitten av 
1800-talet. Här torkades lin till textilier och 
korn till öl. visingsohembygdsforening.com 

Näs borg är resterna av Sveriges äldsta och 
första riksborg. Härifrån styrdes Sverige 
under medeltiden. 1318 brändes borgen och 
delar av den har med tiden rasat ner i 
Vättern.

Lämna gärna kvar bilen på fastlandet - på så vis får alla 
en lugnare och trevligare upplevelse av natur och 
kultur på Vätterns största ö, Visingsö! 

Det finns många små vägar och stigar lämpliga för 
vandring och cykling. Matsäck och picknick-korg finns 
att köpa hos flera av näringidkarna.

Cykelturistleden
Vättern-Sommenleden går delvis 
på Visingsö, 25km.
Röda skyltar längs med vägen. 
svenska-cykelsallskapet.se 

Plocka upp ditt skräp efter dig!  Tillsammans 
håller vi Visingsö ren och en fortsatt vacker ö.

Promenadslingor
Centralslingan 3,8 km RÖD
Sydslingan      6,4 km GUL 
Nordslingan    7,2 km GRÖN

Persontrafik
Biljett för fotgängare utan fordon gäller för en valfri avgång, tur och retur, 
för det datum som du anger vid köpet. Platsbokning är inte möjligt.

Turlistan för färjan gäller: 2022-05-13 till 2022-09-18

  1) Mån-fre (helgfria dagar)
  2) Mån-lör (helgfria dagar)
  3) Natt mellan fre-lör och natt mellan lör-sön. Dessa turer körs endast om 
      de är förbeställda. Beställs på tfn 010-17 67 565 fre och lör 
      kl 22.00-23.30. Eller tfn till hamnkontoret under bokninges öppettider.

*13/5 - 5/6 och 22/8 - 18/9 körs turerna fredag-söndag samt 
torsdag 26/5 Kristi himmelsfärdsdag. 6/6 - 21/8 körs turerna dagligen. 

Kollektivtrafiken på ön, linje 126 även kallad 
Öasvängen, går enligt tidtabell mån-lör under 
sommaren. Sommartid stannar Öasvängen vid 
alla hållplatser men du har även möjlighet att 
vinka in bussen och hoppa på mellan 
hållplatserna.
Du kan söka på din resa i appen eller läsa 
tidtabellen på jlt.se. Köp biljett i JLT appen, 

som du hittar i Appstore eller Play 
Store, eller ombord på bussen med 

betalkort. Mer info hittar du på jlt.se. 
JLT kundcenter: 0771-444 333

Biosfärområdet Östra Vätter-
branterna ostravatterbranterna.se

Det årliga midsommarfirandet vid Kumlaby KyrkaBrahekyrkanDen vackra Hagavägen är perfekt för cykelturen

jkpg.com


