Världsarvet Södra Öland

VÄRLDSARVSVECKAN
16-22 julI 2018

sodraoland.com

VÄLKOMMEN TILL
VärldsARVSVECKAN
Den 16-22 juli går flera arrangörer samman och genomför
en vecka med extra många världsarvsaktiviteter, som du
hittar i det här programmet. Passa på att uppleva och
njuta av världsarvet på södra Öland!
Samtidigt som världsarvsveckan pågår
Mat i Världsarvet. Den 19-20 juli kan du
besöka en välfylld matmässa, äta god mat,
delta i kvällsaktiviteter och gå på seminarier
och provningar. Allt detta kan du uppleva i Mörbylånga
hamnområde. Programmet hittar du i den här foldern.

VANDRA I VICTORIAS FOTSPÅR

Visste du att H.K.H kronprinsessan Victoria vandrade
genom världsarvet under en landskapsvandring den
9 maj? Sällskapet vandrade 15 km av Mörbylångaleden
från Seby läge till Ås kyrka.
Ett av de bästa sätten att uppleva världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap är att vandra eller cykla i det. Totalt finns
det över 140 km vandringsleder som hjälper dig att hitta
till och uppleva de unika miljöer som ligger till grund för
områdets utnämning till världsarv. Lederna är tillgängliga
dygnet runt, 365 dagar om året! Välkommen att upptäcka
dem, i sin helhet eller i en liten portion i taget.

SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö
som vittnar om människans eller jordens historia. Det
finns i dag drygt 1000 världsarv på FN-organisationen
Unescos världsarvslista varav 15 finns i Sverige.
Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora
alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap. Dagens moderna lantbruk är en
förutsättning för att vårt unika odlingslandskap ska kunna
bevaras och utvecklas.

TAGGA DINA BÄSTA VÄRLDSARVSBILDER

Tagga dina bästa bilder från världsarvsveckan med
#världsarvetsödraöland och #thisisöland.
Följ gärna @varldsarvetsodraoland på Instagram.
Mer information om världsarvet finns i på
sodraoland.com.

Med reservation för eventuella ändringar.
Ansvarig utgivare: Mörbylånga kommun
Foto: Mörbylånga kommun, Per Påhlsson, Mårten Svensson,
Vibeke Aronsson, Mostphotos, Rebecka Melvinsson

TJUVSTART SÖNDAG 15 JULI
Golf i världsarvet/Norrgården cup
Kom till Grönhögen och upplev världsarvet tillsammans
med dina golfklubbor.
Tid: Start ca kl. 10.00
Plats: Golf Links Öland i Grönhögen
Pris: Startavgift 50 kr. Halv greenfee för icke medlemmar.
Föranmälan: golf.se
Arrangör: Norrgårdens grönsaker och gårdsbutik
Kontakt: Ingvald 070-866 11 74
Längre alvarvandring bland sandlilja och getväppling
Alvarvandring vid Dröstorp till ödebyn och prästgropen.
Tid: 16.00-20.00
Plats: Samling vid parkeringsplatsen i Skarpa Alby
Pris: 200 kr/person
Arrangör: ÖlandsNatur
Anmälan: Föranmälan till Eva Åkerstedt 070-356 56 17
Webbplats: olandsnatur.com
Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från vägen (nedfarten till Sandby borg) och tittar
på historiska märken, den vackra naturen och det som
kommer i vår väg, för att landa i Sandby borg med dess
hemska men intressanta historia.
Tid: 17.00
Pris: 150 kr/vuxen
Arrangör: Ölandsguide Lars Alvarmo
Kontakt: 076-844 90 01

DAGLIGEN
Cykelguidning i världsarvet
Vi cyklar över alvaret, fikar i Triberga på östra sidan och
återvänder till Mörbylånga via Penåsa och Kastlösa.
Sträckan är 35 kilometer.
Tid: 10.00-14.00
Plats: Samling vid busstationen i Mörbylånga
Pris: Guidning 200 kr, cykel går att hyra för 150 kr
Arrangör: Ölandsguide Gunnar Kvarnbäck
Kontakt: 070-667 62 80
Webbplats: olandscykeluthyrning.se
Ottenbyguidning
En guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi vandrar runt
i fyrbyn, kikar efter fågel och säl samt berättar om fyren
Långe Jan och Ottenby naturreservat. Guidningen tar
cirka 30 minuter.
Tid: 10.00
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: 50 kr/vuxen, 10 kr/barn
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se

Långe Jan

Utställning: Vimla i världsarvet
En liten lekfull utställning om världsarvet på södra Öland.
Tid: Måndag-onsdag 10.00-19.00,
torsdag-fredag 10.00-16.00, lördag 10.00-13.00
Plats: Färjestadens bibliotek, Ölands köpstad
Pris: Fri entré
Arrangör: Mörbylånga kommun
Webbplats: bibliotek.morbylanga.se
Utställning: Hägna ut – Hägna in
Världsarvsutställningen ”Hägna ut – Hägna in” ger en
inblick i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
Utställningen visas i Norrgården på Ölands Museum
Himmelsberga. Utställningen består av texter och
bilder i stora format, ett bildspel och skrifter med
sockenbeskrivningar. Den är även kompletterad med några
citat som ger fler perspektiv.
Tid: 11.00-17.00
Plats: Ölands museum Himmelsberga
Pris: Vuxen 80 kr, barn (7-15 år) 40 kr, medlem i öländsk
hembygdsförening eller kulturarvskort 40 kr
Arrangör: Ölands museum Himmelsberga
Webbplats: olandsmuseum.com

Skåda med oss
Vi skådar fågel och spanar efter sälar som nästan alltid
ligger och solar på stenarna utmed uddens stränder.
Kikare finns att låna, guiden tar med tubkikaren.
Tid: 11.00, 15.00
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: 50 kr/vuxen, 10 kr/barn
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se
Fågel och fångst
Fåglar på nära håll – riktigt nära! Följ med in bakom
kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur
ringmärkning går till.
Tid: 12.00, 13.00, 15.45
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: 65 kr/vuxen, 45 kr/barn
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby Fågelstation
Webbplats: naturumottenby.se
Visning av naturum
En kort introduktion vid ert besök i naturum. Vi förbereder
dig på vad som finns att se, höra och göra i naturum
Ottenbys nya basutställning. Visningen tar cirka
15 minuter.
Tid: 13.00
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: Fri entré
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se
Sagostund under körsbärsträdet För barn
Vi breder ut filten under körsbärsträdets grenar och
läser sagan om den höjdrädda örnen Örjan och andra
spännande historier.
Tid: 13.30
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: Fri entré
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se
Barnens Ottenbyguidning För barn
Vi spanar efter fågel och säl tillsammans. Alla får låna
kikare! Vid dåligt väder pysslar vi i brygghuset.
Tid: 14.00
Plats: Samling vid naturum Ottenbys entré
Pris: 50 kr/vuxen, 10 kr/barn
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: www.naturumottenby.se
Birds and banding
Visit Ottenby bird observatory behind the scenes and
watch them ring the birds. If we are lucky we might be
able to admire a bird up close – really close!
Time: 14.45
Place: Naturum Ottenby
Fee: Adults 65 SEK, children 45 SEK
Arranged by: Naturum Ottenby
Webpage: naturumottenby.se

MÅNDAG 16 JULI
Humlans naturspanare För barn
Upptäcktsfärd för att titta närmare på djur och växter.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: 100 kr/barn, gratis för vuxna
Föranmälan: Via telefon eller webben
Arrangör: Station Linné
Kontakt: 0485-385 84
Webbplats: stationlinne.se
SOUNDmound på Sandby borg
Frances Gill, kompositör och musikarkeolog, har skapat
SOUNDmound, där arkeologi och experimentell musik
möts i ljudskulpturer. För henne är SOUNDmound en
symbol för social förändring. Det handlar om att skapa
mänskliga möten genom ljudritualer, där en arkeologisk
plats som Sandby borg kan belysas som en speciell
plattform med en social geografi i fokus. Besökare kan
lyssna till ljudskulpturerna genom mobiltelefonens
headset efter att ha laddat ner en fri app som heter
tidsmaskinen.
Tid: 10.00
Plats: Sandby borg
Arrangör: Forskningsprojektet Experimentellt kulturarv
och entreprenörskap i samverkan med Experimentellt
kulturarv Öland och Kulturell Tankesmedja/
Kulturföreningen Karneval
Kontakt: Frances Gill 073-533 84 71
Webbplats: experimentelltkulturarv.se, soundmound.org
Lär dig tova ull För barn
Tova både roliga och praktiska saker - en figur, en boll eller
börs. Det mesta går att gör av Ölands fantastiska ull.
Tid: 11.00-16.00
Plats: Degerhamns bibliotek, Södra Möckleby
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening och
Mörbylånga kommun
Kontakt: 0481-167 50, 070-926 23 72
Webbplats: kalmarhemslojd.se

Sandby borg

Vy från Stenåsa kyrka

Se världsarvet ur ett fågelperspektiv
Skåda världsarvet ur ett fågelperspektiv från kyrktornet.
Textila inventarier visas nere i kyrkan.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Stenåsa kyrka
Arrangör: Hulterstad-Stenåsa församling, Svenska kyrkan
södra Öland
Kontakt: Kerstin Carlsson 070-963 25 67
Framtidsspelet med Cornelius Holtorf,
Unescoprofessor vid Linneuniversitetet
En workshop om framtiden där vi gemensamt spelar ett
enkelt kortspel och funderar på vad världsarvet på södra
Öland kommer att betyda för framtida generationer.
Tid: 13.00-15.30
Plats: Ölands folkhögskola, Strömstedtsalen
Pris: Fri entré, fika ingår
Föranmälan till: bodil.petersson@lnu.se
Arrangör: Experimentellt kulturarv i samarbete med
Unesco-professuren vid Linnéuniversitetet och
Mörbylånga kommun
Kontakt: bodil.petersson@lnu.se
Webbplats: experimentelltkulturarv.se

Sunset Sessions Öland
Spelning på Ölands alvar vid solnedgången. Ta med filt
och fika. Vi som arrangerar är ölänningar som helt enkelt
älskar musik. Vi gör detta helt utan vinstsyfte. Musik för
musikens skull!
Tid: 20.00- ca 22.00
Plats: Vickleby alvar
Pris: Fri entré. Du betalar vad du tycker konserten är värd
med kontanter eller swish. Eventuellt överskott går till
kommande konserter.
Arrangör: DL Ljud och Ljusproduktion/ Sun
windproductions
Webbplats: facebook.com/sunwindproductions

TISDAG 17 JULI
Från stenåldersgravar till storbönder, en kulturhistorisk
vandring
Kulturhistorisk vandring genom 6 000 år i världsarvets
vagga med arkeolog Monika Rasch. Medtag gärna
kaffekorg.
Tid: 10.00-12.30
Plats: Samling väster om Resmo kyrka
Pris: 150 kr/vuxen, gratis för barn i vuxet sällskap
Arrangör: Alvarets kulturguidning
Kontakt: Monika Rasch 070-950 88 29
Webbplats: alvaretskulturguidning.se
Källvandring i Dröstorps naturreservat med källexpert
Lars Kylefors
Vi besöker först Sjukällorna med musikant Birgitta
Ridderstedt och tar oss sedan vidare till Tornrör.
Vandringen är ca 4 km. Det går bra att hoppa av efter
Sjukällorna. Medtag fika.
Tid: 10.00
Plats: Samling vid Gårdby skola
Pris: Fri entré
Arrangör: Experimentellt kulturarv Öland II/Kulturell
tankesmedja/Kulturföreningen Karneval
Webbplats: experimentelltkulturarv.se, kallakademin.se
Snorkla med vattenskolan För barn
Kom och upptäck livet under Östersjöns yta tillsammans
med Västerviks vattenskola. Åldersgräns 6 år.
Tid: 10.00-12.00, 13.00-15.00. Drop in!
Plats: Samling naturum Ottenby
Pris: 75 kr/deltagare
Arrangör: Naturum Ottenby och Västerviks vattenskola
Webbplats: naturumottenby.se

Vy över Sjukällorna

Lär dig tova ull För barn
Tova både roliga och praktiska saker - en figur, en boll eller
börs. Det mesta går att gör av Ölands fantastiska ull.
Tid: 11.00-16.00
Plats: Degerhamns bibliotek, Södra Möckleby
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening och
Mörbylånga kommun
Kontakt: 0481-167 50, 070-926 23 72
Webbplats: kalmarhemslojd.se
Se världsarvet ur ett fågelperspektiv
Skåda världsarvet ur ett fågelperspektiv från kyrktornet.
Textila inventarier visas nere i kyrkan.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Hulterstads kyrka
Arrangör: Hulterstad-Stenåsa församling,
Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: Jenny Holdar-Johansson 070-849 82 74
Hembygdsstugan i Hulterstad är öppen för besök
Tid: 13.00-15.30
Plats: Hembygdsstugan Hulterstad
Arrangör: Hulterstads hembygdsförening
Kontakt: Jerry Jedebäck 0485-451 06

Vy från Hulterstads kyrka

Sagopicknick vid Sjukällorna För barn
Annika Günwaldt Svensson läser den nyskrivna sagan
”De sju silverslantarna”, en saga om Öland, källrår,
bäckahästar och troll. Det kan bli lite läskigt, så håll era
föräldrar i handen om du blir rädd. Medtag picknick och
något att sitta på.
Tid: 14.00-16.00
Plats: Ängen intill Sjukällorna, Dröstorp
GPS-koordinater: 56.576378, 16.604423
Pris: Fri entré
Arrangör: Experimentellt kulturarv Öland II/
Kulturell tankesmedja/Kulturföreningen Karneval
Kontakt: 070-366 28 90
Webbplats: experimentelltkulturarv.se
Yoga och gongmeditation i världsarvet
Kundaliniyoga och gongmeditation. Medtag yogamatta
eller filt. Inga förkunskaper krävs. Vid kraftigt regn ställs
arrangemanget in.
Tid: 17.00-19.00
Plats: Sjukällan, Ekelunda
Pris: Fri entré
Anmälan: Föranmäl dig gärna. Spontant deltagande
accepteras.
Arrangör: Sunda grepp och Kulturell tankesmedja/
Kulturföreningen Karneval
Kontakt: 073-389 08 58
Webbplats: sundagrepp.se

ONSDAG 18 JULI
Bruna bönans dag
Sommarmarknad med tydlig koppling till odlingen på
södra Öland, inte minst bruna bönor men också nya
sorters bönor samt annat lokalproducerat. Den tidiga
skördemarknaden kompletteras med hantverk, loppis och
utställning av entusiastfordon.
Tid: 10.00-17.00
Plats: Kastlösa, strax söder om Ateljé Alvaret
Arrangör: Kastlösa Framtid, ideell förening
Webbplats: kastlosa.com
Alvarguidning, Vickleby med botanik och geologi
Tid: 10.00-12.00
Plats: Samling Bo pensionat
Pris: 150 kr/person
Arrangör: ÖlandsNatur
Kontakt: Eva Åkerstedt 070-356 56 17
Webbplats: olandsnatur.com
Humlans naturspanare För barn
Upptäcktsfärd för att titta närmare på djur och växter.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: 100 kr/barn, gratis för vuxna
Anmälan: Föranmälan via telefon eller webben
Arrangör: Station Linné
Kontakt: 0485-385 84
Webbplats: stationlinne.se
Lär dig tova ull För barn
Tova både roliga och praktiska saker - en figur, en boll eller
börs. Det mesta går att gör av Ölands fantastiska ull.
Tid: 11.00-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek, Ölands köpstad
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening och
Mörbylånga kommun
Kontakt: 0481-167 50, 070-926 23 72
Webbplats: kalmarhemslojd.se
Capellagården – historien om en gård i världsarvet
Guidning i kulturmiljön och berättelsen om människornas
och platsens historia.
Tid: 14.00
Plats: Samling vid utställningsbutiken,
Mattssons väg Vickleby
Pris: 65 kr/vuxen, gratis för barn. Entré till
utställningen ingår.
Arrangör: Capellagården
Webbplats: capellagarden.se

Capellagården

Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från vägen (nedfarten till Sandby borg) och tittar
på historiska märken, den vackra naturen och det som
kommer i vår väg, för att landa i Sandby borg med dess
hemska men intressanta historia.
Tid: 17.00
Pris: 150 kr/vuxen
Arrangör: Ölandsguide Lars Alvarmo
Kontakt: 076-844 90 01
Guidad vandring Anna Rydstedts stig
Medtag kaffekorg.
Tid: 18.00
Plats: Samling vid Ventlinge kyrka
Arrangör: Anna Rydstedt-sällskapet
Webbplats: annarydstedt.se
Musik och lyrik med Dick Berg och Ulla Severin,
sång och piano
Hembygdsföreningen bjuder på efterföljande kaffe.
Tid: 20.00
Plats: Ventlinge kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland

Radbyn i södra Kvinnerby är värt ett besök

TORSDAG 19 JULI
Mat i Världsarvet
Upplev öländsk matproduktion och regionens
mathantverk. Hela dagen kan du även delta i
spännande, roliga och lärorika aktiviteter.
Tid: 10.00-22.00. Se separat program i foldern.
Plats: Mörbylånga hamn
Pris: Fri entré till mässområdet
Arrangör: Mörbylånga företagsgrupp, LRF Sydost,
Hushållningssällskapet, Mörbylånga kommun och
Ölands turism
Webbplats: facebook.com/mativarldsarvet
Humlesafari och bisysslor
Göran Holmström lär dig mer om humlor.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: 200 kr/vuxen, 60 kr/barn
Anmälan: Föranmälan via telefon eller webben
Arrangör: Station Linné
Kontakt: 0485-385 84
Webbplats: stationlinne.se
Gösslunda – en alvarby i världsarvet
Natur- och kulturvandring genom Gösslunda by och alvar
med arkeolog Monika Rasch.
Tid: 10.00-12.30
Plats: Samling vid p-platsen vid infarten till Gösslunda by,
väg mellan Bårby-Alby
Pris: 150 kr/vuxen, gratis för barn i vuxet sällskap
Arrangör: Alvarets kulturguidning
Kontakt: Monika Rasch 070-950 88 29
Webbplats: alvaretskulturguidning.se
Lär dig tova ull För barn
Tova både roliga och praktiska saker - en figur, en boll eller
börs. Det mesta går att gör av Ölands fantastiska ull.
Tid: 11.00-16.00
Plats: Mörbylånga hamn
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening och
Mörbylånga kommun
Kontakt: 0481-167 50, 070-926 23 72
Webbplats: kalmarhemslojd.se
Skapa småkryp i världsarvet För barn
Vi sågar och målar småkryp vid majslabyrinten med
Theo och Marcus som handledare.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Norrgårdens majslabyrint med konst, Ventlinge
Pris: 100 kr/barn
Anmälan: Boka tid, drop in i mån av plats
Arrangör: Theo Janson och Marcus Delving
Kontakt: konst@theojanson.se, Theo 070-321 00 51
Webbplats: theojanson.se

Matvandring i världsarvet - Södra Ölands
odlingslandskap
Vi vandrar i konstnärsbyn Vickleby och på Stora alvaret
tillsammans med en kunnig och engagerad guide som
berättar om det gastronomiska Öland och traktens
kulturhistoria. Längs vägen bjuds det på öländska
smaker med en och annan skröna. Allt är närproducerat.
”Matvandring i världsarvet” är en kortare matvandring där
vi bjuder på smakprov av öländska läckerheter.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Vickleby och Stora alvaret
Pris: 295 kr/person
Anmälan: Föranmälan via info@visitkalmaroland.com
eller Ölands Turistbyrå
Arrangör: Westbergh Upplevelser/Karin Westbergh,
Ölandsguide
Kontakt: info@visitkalmaroland.com
Webbplats: visitkalmaroland.com
Ölandstapas - matiga, söta och enklare rätter med
lokala råvaror
Tid: 17.00-22.00
Plats: Alvarnära, Kastlösa 149
Anmälan: Vid större sällskap än 10 personer, ring
gärna innan
Kontakt: Eva Lundström Wolke 076-162 24 22,
073-501 45 15
Arrangör: Alvarnära, mat, konst och form
Webbplats: facebook.com/Alvarnara
Sommarkväll i världsarvets hjärta – Kastlösa
Konstnärer, restauranger, butiker, öppna ateljéer med
personliga möten. Södra Ölands konstnärsby.
Tid: 18.00-23.00
Plats: Kastlösa
Arrangör: Sommarkvällsgruppen i Kastlösa
Tidlösa trudelutter med Loka
Sommarkonsert med Lydia Asteberg (sång),
Ottilia Pettersson (flöjt), Kajsa Junefjäll (piano och saxofon)
och Marcus Alvgrim (piano och orgel)
Tid: 20.00
Plats: Kastlösa kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Skymningsuppleveler vid Sjukällorna För barn
En kväll där historier om källorna och det omgivande
landskapet berättas i skymningen. Kvällen inramas av
toner och kanske hälsar källrået på. Med författare
och arkeolog Anna-Karin Andersson, kulturarbetare
Lotta Karlsson, konstnär Ann-Charlotte Magnusson och
musikant Birgitta Ridderstedt.
Tid: 21.30
Plats: Parkering vid naturreserv.skylten Ekelunda
Pris: Fri entré
Arrangör: Experimentellt kulturarv ÖlandII/Kulturell
tankesmedja inom kulturföreningen karneval
Kontakt: 076-705 79 87
Webbplats: annakarinandersson.se,
experimentelltkulturarv.se

Välkommen till Mat i Världsarvet!
Under två dagar kan du uppleva öländsk
matproduktion och regionens mathantverk samt
delta i spännande, roliga och lärorika aktiviteter.
ÖPPETTIDER
Mässområdet:
Restaurangen:
			
			
Caféet:		

10.00-18.00
11.00-22.00
kvällsaktivitet med underhållning
18.00-22.00
10.00-18.00

AKTIVITETER
• För barn i lämplig ålder erbjuds höhoppning
och möjlighet att ta traktorkörkort
• Ta del av ett utbud av roliga och smakrika
produkter att äta och handla med dig
• Mjölkprovning kl. 15.00-18.00
• Titta på en utställning om bönor och andra
hälsosamma, spännande baljväxter
• Lär dig allt om världsarvet
• Titta på lantbrukets alla maskiner med 		
både nya och äldre modeller, fyrhjulingar och
annat på maskinutställningen
• Ölands järnvägsförening ställer ut, liksom en
mängd andra

facebook.com/mativarldsarvet

TORSDAG 19 JULI
10.00 Mat i Världsarvet 2018 öppnar
11.00 Invigning med Richard Tellström, Docent i
		
måltidskunskap och bland annat känd från
		
Historieätarna (Scenen)
11.30 Guidad vandring med Ölandsguide,
		
”Sveriges sötaste köping med en unik
		
mathistoria” (Scenen)
12.00
		
		
		

Seminarium med Richard Tellström
”Världsarv så ända in i baljan – Mat och 		
livsmedel som utvecklare av både natur och
kultur” (Båtladan)

13.00 Ost- och vinprovning med ursprung från
		
Småland och Öland med Claes Lövgren
		
(vid restaurangen)
14.00
		
		
		

Seminarium med Richard Tellström
”Öländska historieätare och öländska
matarv – Från kroppkakor till stjärnkrogar och
TV-program” (Båtladan)

15.00
		
		
		
		
		

Kerstin Fredlund forskare och läkare talar
”Från mångfald till enfald - om vetets historia
och Ölandsvetets potential för framtiden”
Försäljning av mjöl på emmervete och 		
ölandsvete i samband med föredraget. 		
(Båtladan)

17.00 Ost- och vinprovning med ursprung från
		
Småland och Öland med Claes Lövgren
		
(vid restaurangen)
18.00 Utställare stänger och kvällsaktivitet med
		
musikunderhållning i restaurangen pågår
		
18.00-22.00.
FREDAG 20 JULI
10.00 Mat i Världsarvet öppnar
11.00 Peter Danielsson Länsmuseet Kalmar
		
”Friska och kärnfulla Ölandsnötter” – ett
		
öländskt födoämne (Båtladan)
11.30 Guidad vandring med ölandsguide,
		
”Sveriges sötaste köping med en unik
		
mathistoria” (Scenen)
12.00 Valdebatt med matens frågor i fokus (Scenen)
14.00 Carl Jan Granqvist kåserar om Agnar
		
Meurling, en föregångare inom restaurang
		
och turism (Båtladan)
15.00 Ost- och vinprovning med ursprung från
		
Småland och Öland med Claes Lövgren
		
(vid restaurangen)
16.00 Kroppkakans lov med Byggkult (Båtladan)
17.00 Ost- och vinprovning med ursprung från
		
Småland och Öland med Claes Lövgren
		
(vid restaurangen)
18.00 Utställare stänger och kvällsaktivitet med
		
musikunderhållning i restaurangen pågår
		
18.00-22.00.
		
		

Politisk ungdomsdebatt med maten, jobben
och klimatens frågor i fokus (Båtladan)

FREDAG 20 JULI
Mat i Världsarvet
Upplev öländsk matproduktion och regionens
mathantverk. Hela dagen kan du även delta i
spännande, roliga och lärorika aktiviteter.
Tid: 10.00-22.00. Se separat program i foldern.
Plats: Mörbylånga hamn
Pris: Fri entré till mässområdet
Arrangör: Mörbylånga företagsgrupp, LRF Sydost,
Hushållningssällskapet, Mörbylånga kommun och
Ölands turism
Webbplats: facebook.com/mativarldsarvet
Humlans naturspanare För barn
Upptäcktsfärd för att titta närmare på djur och växter.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: 100 kr/barn, gratis för vuxna
Anmälan: Föranmälan via telefon eller webben
Arrangör: Station Linné
Kontakt: 0485-385 84
Webbplats: stationlinne.se
Strid på Eketorp 2018 För barn
Upplev Eketorps borg i hjärtat av det öländska världsarvet.
Ta med familjen och gör ett besök i den medeltida
garnisonen! Evenemanget vänder sig till hela familjen
med mängder av spännande prova-på-aktiviteter och
upplevelser. Följ med på en specialguidning om den
medeltida garnisonen eller lär dig mer om läkeörter
som soldatvård. Var med och patrullera muren från
vår utkiksplats. Se uppvisningsskytte med armborst
eller utmana familjen i kungsridning. Baka bröd, prova
på bågskytte eller varför inte fläta dig ett vackert
band? Stridsskola med Västgöta Hird, workshops och
uppvisningar av Malmö Historiska Fäktskola.
Tid: 10.30-18.00
Plats: Eketorps Borg
Pris: 120 kr/vuxen, barn (6-18 år) 105 kr, under 6 år gratis
Arrangör: Eketorps Borg
Kontakt: 0485-662 000
Webbplats: eketorp.se
Lär dig tova ull För barn
Tova både roliga och praktiska saker - en figur, en boll eller
börs. Det mesta går att göra av Ölands fantastiska ull.
Tid: 11.00-16.00
Plats: Mörbylånga hamn
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening och
Mörbylånga kommun
Kontakt: 0481-167 50, 070-926 23 72
Webbplats: kalmarhemslojd.se

Ölandstapas, matiga, söta och enklare rätter med
lokala råvaror
Tid: 12.00-17.00
Plats: Alvarnära, Kastlösa 149
Anmälan: Vid större sällskap än 10 personer, ring
gärna innan
Arrangör: Alvarnära, mat, konst och form
Kontakt: Eva Lundström Wolke 076-162 24 22,
073-501 45 15
Webbplats: facebook.com/Alvarnara
Skapa småkryp i världsarvet För barn
Vi sågar och målar småkryp vid majslabyrinten med Theo
och Marcus som handledare.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Norrgårdens majslabyrint med konst, Ventlinge
Pris: 100 kr/barn
Anmälan: Boka tid, drop in i mån av plats
Arrangör: Theo Janson och Marcus Delving
Kontakt: konst@theojanson.se, Theo 070-321 00 51
Webbplats: theojanson.se
Matvandring i världsarvet - Södra Ölands
odlingslandskap
Vi vandrar i konstnärsbyn Vickleby och på Stora alvaret
tillsammans med en kunnig och engagerad guide som
berättar om det gastronomiska Öland och traktens
kulturhistoria. Längs vägen bjuds det på öländska
smaker med en och annan skröna. Allt är närproducerat.
”Matvandring i världsarvet” är en kortare matvandring där
vi bjuder på smakprov av öländska läckerheter.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Vickleby och Stora alvaret
Pris: 295 kr/person
Anmälan: Föranmälan via info@visitkalmaroland.com
eller Ölands Turistbyrå
Arrangör: Westbergh Upplevelser/Karin Westbergh,
Ölandsguide
Kontakt: info@visitkalmaroland.com
Webbplats: visitkalmaroland.com
Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från vägen (nedfarten till Sandby borg) och tittar
på historiska märken, den vackra naturen och det som
kommer i vår väg, för att landa i Sandby borg med dess
hemska men intressanta historia.
Tid: 17.00
Pris: 150 kr/vuxen
Arrangör: Ölandsguide Lars Alvarmo
Kontakt: 076-844 90 01

LÖRDAG 21 JULI
Spring på alvar - Gösslundaleden
Friskvård, natur och kultur i skön förening. Delta på
en ca 8 km lugn löpning med stopp för guidning och
löpteknikövningar. Medtag dryck och något ätbart.
Tid: 8.00-9.45
Plats: Start vid parkeringen vid Gösslundaleden
Pris: 200 kr/person
Anmälan: Föranmälan till löpcoach Marina 070-713 92 38
Arrangör: Ölandsguide Lotta och Löpcoach Marina
Webbplats: olandsguiderna.se
Vandring i vår del av världsarvet
Södra udden är den mest särpräglade delen av världsarvet
Södra Ölands odlingslandskap. Med arkeologen Monika
Rasch följer vi spåren efter människans mångtusenåriga
nyttjande av markerna, vilket i vår tid resulterat i en
kungsgård, ett naturreservat och en del av ett världsarv.
Tänk på att lämna hunden hemma eftersom vi går
bland kor.
Tid: 10.00-13.00
Plats: Samling vid Södra lundparkeringen i Ottenby
naturreservat
Pris: 75 kr/vuxen, gratis för barn upp till 16 år i
vuxet sällskap
Arrangör: Alvarets kulturguidning och naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se
Spring på alvar – Tingstad flisor
Friskvård, natur och kultur i skön förening. Delta på
en ca 8 km lugn löpning med stopp för guidning och
löpteknikövningar. Medtag dryck och något ätbart.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Start vid parkeringen vid Gösslundaleden
Pris: 200 kr/person
Anmälan: Föranmälan till löpcoach Marina 070-713 92 38
Arrangör: Ölandsguide Lotta och Löpcoach Marina
Webbplats: olandsguiderna.se
Kastlösa alvarguidning
Vi åker ca 1 km ut på alvaret. Alvarguidning med botanik
och geologi.
Tid: 10.00-ca 12.00
Plats: Samling vid Kastlösa kyrka
Pris: 150 kr/person
Arrangör: ÖlandsNatur
Kontakt: Eva Åkerstedt 070-356 56 17
Webbplats: olandsnatur.com

Strid på Eketorp 2018 För barn
Upplev Eketorps borg i hjärtat av det öländska världsarvet.
Ta med familjen och gör ett besök i den medeltida
garnisonen! Evenemanget vänder sig till hela familjen
med mängder av spännande prova-på-aktiviteter och
upplevelser. Följ med på en specialguidning om den
medeltida garnisonen eller lär dig mer om läkeörter
som soldatvård. Var med och patrullera muren från
vår utkiksplats. Se uppvisningsskytte med armborst
eller utmana familjen i kungsridning. Baka bröd, prova
på bågskytte eller varför inte fläta dig ett vackert
band? Stridsskola med Västgöta Hird, workshops och
uppvisningar av Malmö Historiska Fäktskola.
Tid: 10.30-18.00
Plats: Eketorps Borg
Pris: 120 kr/vuxen, barn (6-18 år) 105 kr, gratis under 6 år
Arrangör: Eketorps Borg
Kontakt: 0485-662 000
Webbplats: eketorp.se
Vernissage: Södra Ölands konstnärsgille 25 år
Vi firar våra 25 år som konstnärsgrupp med den här
utställningen.
Tid: 11.00-15.00
Plats: Näsby Nav 163, Näsby
Pris: Fri entré
Arrangör: Södra Ölands konstnärsgille
Kontakt: Theo Janson (ordförande) 070-321 00 51
Webbplats: konstrunda.se
Från källa till källa
Konstprojektet knyter an till platsen Sjukällorna på
Dröstorps alvar, som är kopplad till människors liv
på Öland i förfluten tid. Sjukällorna har nyligen av
Källakademin utnämnts till Årets källa 2018.
Tid: Start 11.00
Plats: Ölands Museum Himmelsberga, lilla hallen
Pris: Fri entré
Arrangör: Anita Andersson/konstnärsgruppen APEL i
samarbete med Experimentellt Kulturarv
Webbplats: experimentelltkulturarv.se
Skapa småkryp i världsarvet För barn
Vi sågar och målar småkryp vid majslabyrinten med Theo
och Marcus som handledare.
Tid: kl. 13.00-16.00
Plats: Norrgårdens majslabyrint med konst, Ventlinge
Pris: 100 kr/barn
Anmälan: Boka tid, drop in i mån av plats
Arrangör: Theo Janson och Marcus Delving
Kontakt: konst@theojanson.se, Theo 070-321 00 51
Webbplats: theojanson.se

Majslabyrinten

SÖNDAG 22 JULI
Strid på Eketorp 2018 För barn
Upplev Eketorps borg i hjärtat av det öländska världsarvet.
Ta med familjen och gör ett besök i den medeltida
garnisonen! Evenemanget vänder sig till hela familjen
med mängder av spännande prova-på-aktiviteter och
upplevelser. Följ med på en specialguidning om den
medeltida garnisonen eller lär dig mer om läkeörter
som soldatvård. Var med och patrullera muren från
vår utkiksplats. Se uppvisningsskytte med armborst
eller utmana familjen i kungsridning. Baka bröd, prova
på bågskytte eller varför inte fläta dig ett vackert
band? Stridsskola med Västgöta Hird, workshops och
uppvisningar av Malmö Historiska Fäktskola.
Tid: 10.30-18.00
Plats: Eketorps Borg
Pris: 120 kr/vuxen, barn (6-18 år) 105 kr, gratis under 6 år
Arrangör: Eketorps Borg
Kontakt: 0485-662 000
Webbplats: eketorp.se
Hembygdseftermiddag
Vi visar gamla hantverk. Gunnel Svensson från Lilla Frö
visar linberedning i trädgården. Klockan 15.00 visas
repslageri. Inne i hembygdsgården visar lokala hantverkare
sina alster. Kaffeservering. Tipspromenad till köpingens
sevärdheter. Skolmuseet är öppet.
Tid: 14.00-17.00
Plats: Mörbylånga hembygdsgård, Köpmangatan 7,
Mörbylånga
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Webbplats: hembygd.se/morbylanga
Längre alvarvandring, Tingstad flisor
Längre alvarvandring bland getväppling och timjan med
mera till Tingstad Flisor.
Tid: 16.00-20.00
Plats: Samling vid parkeringen vid Gösslundaleden
Pris: 200 kr/person
Anmälan: Boka din plats via 070-356 56 17
Arrangör: ÖlandsNatur
Webbplats: olandsnatur.com

Tingstad flisor är två stycken,
drygt tre meter höga, tillhuggna
kalkstensflisor som är resta högt
uppe på en strandvall. I ett öppet
landskap syns flisorna på långt håll
och de har troligen fungerat som
riktmärken för dem som färdats
över alvaret. Från många byar runt
alvaret leder oansenliga vägar mot
flisorna som är Ölands mest kända
tingsplats.
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

VISSTE DU ATT...
... Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap består av
87 byar och 14 socknar.
... Ölands turismorganisation har tagit fram en speciell 		
cykelrunda i världsarvet som går via Mörbylånga, 		
Lilla Frö, Stenåsa och Skärlöv. Rundan är 54 km lång.
... sedan år 2014 finns världsarvsutbildning för eleverna i
årskurs nio med i Mörbylånga kommuns skolkulturplan.
... det finns 15 världsarv i Sverige:
• Laponia
• Struves meridianbåge
• Gammelstads kyrkstad
• Höga Kusten
• Hälsingegårdar
• Världsarvet Falun
• Engelsbergs bruk
• Birka och Hovgården
• Drottningholm
• Skogskyrkogården
• Hällristningsområdet Tanum
• Hansestaden Visby
• Grimetons radiostation
• Södra Ölands odlingslandskap
• Örlogsstaden Karlskrona
... år 2000 skrevs Södra Ölands odlingslandskap in på 		
Unesco:s världsarvslista.
... Stora alvaret är en del av Södra Ölands 			
odlingslandskap. ”Alvaret” kommer från ordet ”alv” 		
som är ett av lagren i jorden.
... Dunc, Development of UNESCO Natural and Cultural 		
assets, är ett utvecklingsprojekt för världsarvet Södra 		
Ölands odlingslandskap i samverkan med andra 		
världsarv runt södra Östersjön.

Kvällssol i Mysinge

VI ÄR VÄRLDSARVSVECKAN
Det är vi som tillsammans har arrangerat
världsarvsveckan. Vi hoppas att du har uppskattat ditt
besök och dina upplevelser på en unik plats i Sverige och
världen. Stort tack för den här gången. Vi hoppas på att få
se dig snart igen!
Alvarets kulturguidning
Alvarnära, mat, konst och form
Anna Rydstedt-sällskapet
Capellagården
DL Ljud och Ljusproduktion
Eketorps borg
Experimentellt kulturarv Öland
Experimentellt kulturarv och entreprenörskap
Hulterstads hembygdsförening
Hulterstad-Stenåsa församling
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Kalmar läns hemslöjdsförening
Kastlösa Framtid, ideell förening
Konstnärsgruppen APEL
Kulturell Tankesmedja i kulturföreningen Karneval
LRF Sydost
Mörbylånga företagsgrupp
Mörbylånga hembygdsförening
Mörbylånga kommun
Naturum Ottenby
Norrgårdens grönsaker och gårdsbutik
Ottenby Fågelstation
Sommarkvällsgruppen i Kastlösa
Station Linné
Svenska kyrkan södra Öland
Södra Ölands konstnärsgille
Sunda grepp
Theo Janson och Marcus Delving
Unesco-professuren vid Linnéuniversitetet
Vickleby byförening
Westerbergh Upplevelser AB
Ölandsguide Gunnar Kvarnbäck
Ölandsguide Lars Alvarmo
Ölandsguide Lotta & Löpcoach Marina
Ölands museum Himmelsberga
ÖlandsNatur
Ölands turismorganisation

Världsarvet Södra Öland

sodraoland.com

