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Appen finns till 
både Android och 
iPhone. Du laddar 
enkelt ner den 
kostnadsfritt från 
App Store eller 
Google Play.

Missa inget som händer på  
södra Öland! 
Visste du att Mörbylånga kommun 
precis har lanserat en app? Där 
hittar du bland annat kötider 
på Ölandsbron, evenemang, 
badplatstemperaturer, kartvyer med 
offentliga toaletter, laddstolpar, 
vandringsleder och mycket mer!



Den 15-21 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 18-19 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.  

SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP
Södra Öland är med på Unescos lista över världsarv. 
Landskapet här är unikt och värdefullt. I världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap ingår byarna, åkrarna,  
Stora alvaret och sjömarkerna. 

I dag fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta sina 
djur beta. Tack vare lantbrukarna kan odlingslandskapet 
upplevas av nya generationer.

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.

VANDRA I VICTORIAS FOTSPÅR
Visste du att H.K.H Kronprinsessan Victoria vandrade 
genom världsarvet under en landskapsvandring den  
9 maj 2018? 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.

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. 

VÄLKOMMEN TILL
VÄRLDSARVSVECKAN

Med reservation för eventuella ändringar. 
Ansvarig utgivare: Mörbylånga kommun
Omslagsfoto: Josefin Nilsson, www.josefinphotography.com
Foto: Mörbylånga kommun, Per Påhlsson, Mårten Svensson,  
Vibeke Aronsson, Mostphotos, Pixabay, Rebecka Melvinsson



TJUVSTART LÖRDAG 13 JULI

Alvarvandring
Alvarvandring på Vickleby alvar.

Tid: 10.00-12.00
Plats: Samling på gården vid Bo Pensionat 
Pris: 150 kr/person
Arrangör: ÖlandsNatur, Eva Åkerstedt
Kontakt: 070-356 56 17  

Vernissage: Från idé till färdigt verk
Sommarutställning med medlemmar i Södra Ölands 
konstnärsgille där också skissen till det färdiga verket visas.

Tid: 12.00-17.00 
Plats: Näsby nav, Näsby
Kontakt: Theo Janson, 070-321 00 51
Webbplats: konstrunda.se

TJUVSTART SÖNDAG 14 JULI

Golf i världsarvet/Norrgården cup
Tid: Första start 10.00
Plats: Grönhögens golfbana
Pris: Anmälningsavgift 50 kr
Anmälan: Anmälan på mingolf.se
Arrangör: Norrgården i Ventlinge 070-866 11 74

Längre alvarvandring
Längre alvarvandring till Tingstad Flisor, ca 8 km. Ta med 
eget fika.

Tid: 16.00-20.00 
Plats: Samling vid parkeringen vid Gösslundaleden, vägen 
mellan Bårby-Alby
Pris: 200 kr/person
Föranmälan: 070-356 56 17   
Arrangör: ÖlandsNatur, Eva Åkerstedt

Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från landsvägen (nedfarten till Sandby Borg), tittar 
på historiska rester, 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
Kontakt: Ölandsguide Lars Alvarmo, 076-844 90 01

Sandby borg



DAGLIGEN 15-21 JULI

Utställning: Naturpunkten
Vid turistbyrån i Färjestaden ligger länsstyrelsens 
utställning, Naturpunkten, som handlar om Ölands natur. 
Här berättas om stranden, sjömarken, alvaret, lövskogen, 
våtmarken och lövängen som är det unika öländska 
landskapet tillsammans med den odlade marken. Vid 
världsarvsmontern finns också möjlighet att lära sig lite 
mer om hur bondens år ser ut och så kan besökarna passa 
på att spela memory med bilder från världsarvet.

Tid: måndag-lördag 9.00-18.00, söndag 9.00-16.00
Plats: Ingång via turistbyrån i Färjestaden, Träffpunkt 
Öland 102
Pris: Fri entré
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

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

Utställning: Vimla i världsarvet
En liten lekfull utställning om världsarvet på södra Öland.

Tid: måndag 13.00-18.00, tisdag-onsdag 10.00-16.00,  
torsdag-fredag och lördag 10.00-13.00
Plats: Färjestadens bibliotek, Ölands köpstad
Pris: Fri entré
Arrangör: Mörbylånga kommun
Webbplats: bibliotek.morbylanga.se

Utställning: Från idé till färdigt verk
Sommarutställning med medlemmar i södra Ölands 
konstnärsgille där också skissen till det färdiga verket visas.

Tid: 12.00-17.00
Plats: Näsby nav, Näsby
Kontakt: Theo Janson, 070-321 00 51
Webbplats: konstrunda.se



Eketorps borg – ute på Ölands stora alvar För barn
Är du intresserad av historia så är Eketorps borg, mitt 
ute på Stora alvaret, en intressant plats att besöka. Det 
är en återuppbyggd fornborg med anor från 300-talet. I 
borgen finns återuppbyggda hus från både järnåldern och 
medeltiden. Dagliga visningar och barnaktiviteter. Glöm 
inte att gå upp för de branta trapporna som leder upp på 
Eketorps mur och njut av utsikten över Stora alvaret.

Tid: 10.00-18.00
Plats: Eketorps borg
Pris: Vuxna 80 kr, barn 40 kr
Arrangör: Eketorps borg/Mörbylånga kommun
Webbplats: eketorpsborg.se

Rid i världsarvet!
Turridning: prova på att rida islandshäst i vacker öländsk 
miljö och lär dig tölta. Ridlektioner: förbättra dina 
ridkunskaper på din individuella nivå. Ridlekis: barnen får 
lära sig borsta, kratsa och rida en liten runda med ledare.

Plats: Norra Kvinneby 218, 386 62 Mörbylånga
Anmälan: Bokning via 070-923 64 41 eller 
info@annichristinaequestrian.se 
Arrangör: Anni Christina Equestrian 
Webbplats: annichristinaequestrian.se

Världsarvsridning
Vi anordnar turridningar i vårt vackra världsarv på  
södra Öland.

Plats: Hälsogårdens Ridcenter, Risinge
Anmälan: Föranmälan via 070-267 85 41 
Arrangör: Hälsogårdens Ridcenter
Webbplats: halsogardenoland.se

Eketorps borg



Uddens fåglar och sälar
Vi skådar fåglar och spanar efter sälarna som nästan alltid 
ligger och solar på stenarna utmed uddens stränder. 
Kikare finns att låna, guiden tar med tubkikare.

Tid: 10.00 & 15.00
Plats: Guidningen utgår från naturum Ottenby
Pris: Vuxen 50 kr, barn (4-16 år) 10 kr
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se

Ottenbyguidning
En guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi vandrar runt 
i fyrbyn, kikar efter fåglar och sälar, berättar om fyren 
Långe Jan och Ottenby naturreservat.

Tid: 11.00
Plats: Guidningen utgår från naturum Ottenby
Pris: Vuxen 50 kr, barn (4-16 år) 10 kr
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: Guidningen utgår från naturum Ottenby
Pris: Vuxen 75 kr, barn (4-16 år) 55 kr
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
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

Upptäckartur med naturum För barn
En barnguidning där vi spanar efter fåglar och sälar 
tillsammans. Alla får låna kikare!

Tid: 14.00
Plats: Guidningen utgår från naturum Ottenby
Pris: Vuxen 50 kr, barn (4-16 år) 10 kr 
Arrangör: Naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se

Birds and ringing
Visit Ottenby bird observatory behind the scenes and 
watch them ring the birds. 

Time: 14.45
Place: Naturum Ottenby
Fee: Adults 75 SEK, children 55 SEK
Arranged by: Naturum Ottenby
Webbpage: naturumottenby.se



MÅNDAG 15 JULI 

Humlans naturspanare För barn
Under humlans naturspanare ger vi oss ut 
med håvar och luppar för att kunna titta 
närmare på växter och djur i alla möjliga 
färger och former.

Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: Barn 120 kr, gratis för vuxna
Anmälan: Föranmälan via 0485-385 84 eller webben
Arrangör: Station Linné
Kontakt: 0485-385 84
Webbplats: stationlinne.se

Resmo kyrka – öppen vägkyrka
Guidning av Resmo kyrka - en av Sveriges äldsta kyrkor. 
Fikaservering, bokbord och Fairtradeshop. Kortare andakt 
klockan 12.00.

Tid: 11.00-17.00
Plats: Resmo kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland

Med Linné på Gettlinge gravfält
Utifrån boken ”Skog har öron mark har ögon” berättar vi 
hur det kan ha gått till när Linné besökte Gettlinge gravfält. 
Vi berättar också om Ölands väderkvarnar idag. Ta med 
kaffekorg. Vid regn fikar vi inomhus.

Tid: 13.00-15.00
Plats: Gettlinge gravfält
Pris: Fri entré
Arrangör: Margit Friberg-sällskapet, Ölands Kvarnförening 
och Smedby hembygdsförening

Öppen kyrka och öppet kyrktorn i Gårdby
Nu öppnar tre av de öländska kyrkorna i världsarvet upp 
sina kyrktorn! Gårdby kyrka är den kyrka på Öland som 
senast har genomgått en större renovering och resultatet 
är fantastiskt. Välkommen att gå runt i kyrkans vackra 
interiör, ta del av filmen som berättar om kyrkans historia 
i form av ”mannen i graven”. Vi visar även bildspel från 
kyrkans återinvigning och visar upp vackra textilier i form 
av kyrkans mässhakar. Du har även möjlighet att blicka ut 
över världsarvet från det för dagen öppna kyrkotornet.

Tid: 13.00-16.00
Plats: Gårdby kyrka 
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland, Fågelvägen och 
Gårdby hembygdsförening
Kontakt: Liselotte Wetterstrand Waldenström,  
073-058 23 77



Öppet kyrktorn och öppen hembygdsgård i Stenåsa
Nu öppnar tre av de öländska kyrkorna i världsarvet upp 
sina kyrktorn! Se en del av världsarvet från kyrktornet, 
njut stillheten i kyrkorummet med dess inventarier. 
Stenåsa hembygdsgård är öppen och serverar fika.

Tid: 13.00-16.00
Plats: Stenåsa kyrka och Stenåsa hembygdsgård (öster om 
kyrkan, på andra sidan vägen) 
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland, Fågelvägen och 
Stenåsa hembygdsförening
Kontakt: Kerstin Carlsson, 070-963 25 67   

Öppet kyrktorn och öppen hembygdsgård i Hulterstad
Nu öppnar tre av de öländska kyrkorna i världsarvet upp 
sina kyrktorn! Se en del av världsarvet från kyrktornet, 
njut stillheten i kyrkorummet med dess inventarier. 
Hulterstads hembygdsgård är öppen och serverar fika.

Tid: 13.00-16.00
Plats: Hulterstads kyrka och Hulterstads hembygdsgård 
(mitt i byn) 
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland, Fågelvägen och 
Hulterstads hembygdsförening
Kontakt: Jenny Holdar Johansson, 070-849 82 74

Sunset Sessions
Mysig musikkväll på alvaret i solnedgången, med fokus på 
akustisk musik. Ta gärna med fikakorg och filt/stol.

Tid: 20.00
Plats: Vickleby Alvar (följ skyltarna vid kyrkans parkering)
Pris: Fri(villig) entré. Det ni vill lägga i hatten eller swisha
Arrangör: DL Ljud och ljusproduktion i Färjestaden i 
samarbete med Vickleby Byförening
Kontakt: Till arrangören, 073-142 80 99
Webbplats: sunsetsessionsoland.com

Vy från Stenåsa kyrka



TISDAG 16 JULI

Forskning för folket
I vår gratisaktivitet ”Forskning för folket” öppnar vi upp 
dörrarna till labbet och ger dig en unik möjlighet att få en 
inblick i det pågående arbetet och insekternas fantastiska 
värld. Drop in.

Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: Gratis
Arrangör: Station Linné
Webbplats: stationlinne.se

Gösslunda – en alvarby i världsarvet
Natur- och kulturvandring genom Gösslunda by och delar 
av alvaret med arkeolog Monika Rasch.

Tid: 10-12.30
Plats: Samling P-plats vid infarten till Gösslunda by,  
vägen mellan Bårby-Alby
Pris: Vuxen 150 kr, barn gratis i vuxens sällskap
Kontakt: Monika Rasch, 070-950 88 29
Webbplats: alvaretskulturguidning.se

Matvandring i Ottenby på Ölands södra udde
Följ med på en öländsk prisbelönad matvandring. Ni 
vandrar tillsammans med en kunnig och engagerad 
ölandsguide. Längs vägen görs flera matstopp för 
att avnjuta öländska läckerheter som vi dukar upp i 
naturen. Under vandringen berättar guiden om traktens 
kulturhistoria och bjuder på en och annan skröna.

Tid: 11.00-15.00
Plats: Ottenby naturreservat med start vid Södra 
Lundparkeringen inne i reservatet. Infart mitt emot 
Kungsstenarna.
Pris: 895 kr/person
Anmälan: Föranmälan och endast bekräftad bokning gäller
Webbplats: www.visitkalmaroland.com
Arrangör: Westbergh Upplevelser AB i samarbete med 
naturum Ottenby
Kontakt: Telefon till arrangören, 076-212 90 17



Resmo kyrka – öppen vägkyrka
Guidning av Resmo kyrka  – en av Sveriges äldsta kyrkor, 
fikaservering, bokbord och Fairtradeshop. Kortare andakt 
klockan 12.00.

Tid: 11.00-17.00
Plats: Resmo kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland

Slöjda i näver och lyssna på en berättelse vid källan  
För barn
Slöjda en näverskopa, smaka källvatten och lyssna på en 
berättelse till medhavd fika. Inställt vid regn.   

Tid: 13.30-16.00
Plats: Ängen intill Sjukällorna, Dröstorp, GPS-koordinater: 
56.576378, 16.604423
Pris: Fri entré
Arrangör: Kalmar läns hemslöjdsförening
Kontakt: Lotta Karlsson, barn- och ungdomsutvecklare 
Kalmar läns Hemslöjdsförening, 076-705 79 87
Webbplats: kalmarhemslojd.se

Vandring utmed Anna Rydstedt-stigen
Dikt- och konstvandring  – nya steninstallationer och 
dikter! Avslutning vid Anna Rydstedt-sällskapets litterära 
rastplats vid Maren. Ta med kaffekorg!

Tid: 18.00
Plats: Samling vid Ventlinge kyrka
Arrangör: Anna Rydstedt-sällskapet
Webbplats: annarydstedt.se

Sveriges högsta fyr (42 m), Långe Jan, står längst ner på Ölands södra udde



ONSDAG 17 JULI

Humlans naturspanare För barn
Under humlans naturspanare ger vi oss ut 
med håvar och luppar för att kunna titta 
närmare på växter och djur i alla möjliga 
färger och former.

Tid: 10.00-12.00
Plats: Station Linné
Pris: Barn (5-12 år) 120 kr, gratis för vuxna 
Anmälan: Föranmälan via 0485-385 84
Arrangör: Station Linné
Webbplats: stationlinne.se

Cykelguidning i världsarvet
Vi cyklar från Mörbylånga över Alvaret till östra sidan där 
vi stannar och fikar eller äter lunch. Därefter cyklar vi en 
annan väg över Alvaret tillbaka till Mörbylånga. Totalt 
ca 40 km. 

Tid: 10.00-15.00
Plats: Samling vid cykeluthyrningen nära busstationen i 
Mörbylånga
Pris: Guidning 250 kr/person. Standardcykel kan hyras för 
150 kr, el-cykel för 340 kr
Anmälan: Föranmälan till 070-667 62 80 eller 
gunnar@olandscykeluthyrning.se
Arrangör: Ölands cykeluthyrning

Fyr och fåglar vid Segerstads fyr
Välkommen till mytomspunna Segerstads fyr i Ölands 
världsarv. Christian Cederroth bor på platsen och har 
mycket att berätta!

Tid: 11.00-12.00
Plats: Segerstads fyr
Pris: 100 kr
Arrangör: Segerstads fyr/Christian Cederroth
Kontakt: 070-966 64 50
Webbplats: segerstadsfyr.se, Segerstads fyr på Facebook

Gå på ljudexpedition i Eketorps borg För barn och vuxna 
tillsammans
Hur lät det i borgen för 1500 år sedan? Hur låter 
en sommardag i Eketorps borg år 2019? Hitta dina 
favoritljud och skapa en tidskapsel av ljud tillsammans 
med tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson och 
kulturarvspedagogen Lotta Karlsson.

Tid: 11.00-13.00
Plats: Eketorps borg
Pris: Entréavgift Eketorp, vuxen 80 kr, barn 40 kr. I 
entréavgiften ingår även fler aktiviteter i borgen.
Arrangör: Experimentellt kulturarv Öland

Resmo kyrka – öppen vägkyrka
Guidning av Resmo kyrka - en av Sveriges äldsta kyrkor. 
Fikaservering, bokbord och Fairtradeshop. Kortare andakt 
klockan 12.00.

Tid: 11.00-17.00
Plats: Resmo kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland



Måla med Tuppen Ture i världsarvet För barn
Majslabyrinten öppnar med måleriprojekt för barn.

Tid: 13.00-16.00
Plats: Majslabyrinten i Ventlinge
Pris: 100 kr/barn 
Anmälan: Ingen anmälan. Drop-in i mån av plats.
Arrangör: Theo Janson och Norrgårdens grönsaker
Kontakt: Theo Janson, 070-321 00 51
Webbplats: theojanson.se

Världsarvsvandring vid Eketorps borg
Vi vandrar i Eketorps borgs unika omgivande landskap 
tillsammans med en kunnig ölandsguide.

Tid: 13.00-14.00
Pris: Vuxen 80 kr, barn 40 kr. I avgiften ingår även entré till 
Eketorps borg och fler aktiviteter.
Plats: Samling utanför borgens port
Arrangör: Mörbylånga kommun i samarbete med 
ÖlandsNatur och Eva Åkerstedt
Webbplats: eketorpsborg.se

Nya berättelser om Eketorps borg
Experimentellt Kulturarv Öland bjuder in till en 
eftermiddag i samtidsarkeologins och samtidskonstens 
tecken. Bodil Petersson ger en kort introduktion till 
Experimentellt Kulturarv. Vi letar därefter tillsammans 
efter de spår av nya berättelser vi kan hitta i och omkring 
borgen, och därefter arbetar vi i workshopens form med 
skisser och gestaltningar av dessa nya berättelser och 
avrundar med att ge varandra våra olika berättelser som vi 
har hittat. Arrangemanget äger rum i borgen och beräknas 
pågå i cirka 2 timmar.

Tid: 14.00-16.00
Plats: Eketorps borg
Pris: Entréavgift Eketorp, vuxen 80 kr, barn 40 kr. I avgiften 
ingår även fler aktiviteter i borgen.
Arrangör: Experimentellt kulturarv Öland
Kontakt: bodil.petersson@lnu.se
Webbplats: experimentelltkulturarv.se

Capellagården i världsarvet
Följ med på en visning och lär dig mer om Capellagården.

Tid: 14.00
Plats: Samling vid utställningsbutiken, Capellagården
Pris: 65 kr
Arrangör: Capellagården
Webbplats: capellagarden.se

Capellagården Majslabyrinten



Skogsbad
Shinri Yoku (skogsbad översatt från japanska till svenska) 
är att möta skogen med alla sinnen. Att skogsbada betyder 
inte att simma bland mossor i skogen utan att du badar 
din själ och dina sinnen i skogens alla uttryck. En lätt 
smekning av vinden på din kind, doften av sol och kanske 
trampet av myrornas små fötter på stigen. Med vår guide 
Caroline som naturguide, sänker du tempot och vistelsen i 
skogen blir helt annorlunda.

Tid: 16.00-18.30
Plats: Station Linné
Pris: 240 kr
Anmälan: Föranmälan via 0485-385 84
Arrangör: Station Linné
Webbplats: stationlinne.se

Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från landsvägen (nedfarten till Sandby Borg), tittar 
på historiska rester, 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
Kontakt: Ölandsguide Lars Alvarmo, 076-844 90 01

Guidning Bergstigen i industrihistorisk vacker miljö
Promenad med guidning på naturstigen, ca 2 timmar.

Tid: 18.00
Plats: Samling Strömgatan, vid parkeringen.
Pris: Vuxen 80 kr, gratis för barn
Arrangör: Södra Möckleby hembygdsförening i samverkan 
med Vuxenskolan

Musik och lyrik
Gunilla Grimer och Aili Andersson bjuder på sång  
och musik.

Tid: 20.00
Plats: Vickleby kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland



TORSDAG 18 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

Mörbylånga hembygdsförening serverar kaffe under 
Mörbylånga marknad
Mörbylånga hembygdsförening serverar kaffe med 
hembakat bröd och smörgåsar. Loppis i trädgården.

Tid: 10.00-16.00
Plats: Köpmangatan 7, Mörbylånga
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Webbplats: hembygd.se/morbylanga

Resmo kyrka – öppen vägkyrka
Guidning av Resmo kyrka  – en av Sveriges äldsta kyrkor. 
Fikaservering, bokbord och Fairtradeshop. Kortare andakt 
klockan 12.00.

Tid: 11.00-17.00
Plats: Resmo kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland

Flamman & Lågan För barn
Rädda, varna, larma och släck! Barnteater för dig som är 
mellan 3 och 12 år.

Tid: 11.30
Plats: Eketorps borg
Pris: Entré till Eketorps borg, vuxen 80 kr, barn 40 kr
Arrangör: Räddningstjänsten Öland
Webbplats: eketorpsborg.se

Föredrag på Ölands museum, Himmelsberga
”Vad är Ölandsvete? Ett av många spannmål som är bra 
för klimatet!” med Kerstin Fredlund, Allkorn och Hidden  
in Grains 

”Klimatanpassat, plöjningsfritt jordbruk  – Afrika (Namibia) 
går före och några bönder på Öland!” med  
Marie Johansson, Kalmar/Ölands FN-förening

Välkomna att provsmaka Ölandsvetevåfflor i pausen!

Tid: 14.30-17.00
Plats: Ölands Museum, Himmelsberga, konsthallen
Arrangör: Ölands museum Himmelsberga



Ölandstapas 
Matiga och söta smårätter av lokala råvaror. 

Tid: 17.00-22.00
Plats: Alvarnära, Kastlösa 149
Anmälan: Vid sällskap på fler än 10 personer, meddela 
gärna detta innan till 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

Vandring i bondestenåldern
Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay tar oss med på en 
vandring på temat bondestenåldern. Vi startar vid Resmo 
kyrka och får under vandringen mot Mysinge hög höra om 
traktens långa historia. Ta gärna med fika.

Tid: 19.00
Plats: Samling vid Resmo kyrka
Pris: Gratis
Arrangör: Sandby borgs vänner

Konsert i Kastlösa kyrka
”De tre största”. Musik av Bach, Mozart och Beethoven. 
Attila Gracza vid flygeln.

Tid: 20.00
Plats: Kastlösa kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland



facebook.com/mativarldsarvet

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

Som besökare kan du ta del av ett utbud av roliga och 
smakrika produkter att äta och handla med dig. 

ÖPPETTIDER
Mässområdet har öppet kl. 10.00-18.00

AKTIVITETER

• För barn i lämplig ålder finns höhoppning   
 och möjlighet att ta traktorkörkort.

• Mjölkprovning båda dagarna kl. 15-18.

• Titta på en utställning om bönor och andra  
 hälsosamma och spännande baljväxter.

• Lär dig allt om världsarv.

• Titta på lantbrukets alla maskiner med   
 både nya och äldre modeller, fyrhjulingar   
 och annat på vår maskinutställning.

• Ölands järnvägsförening ställer ut, liksom   
 en mängd andra!

• Filmvisning med vackra vyer från Öland   
 visas under båda dagarna. Producerat av   
 Eldmörja. Plats: Mellangången. Fri entré.



TORSDAG 18 JULI

10.00   Mat i Världsarvet 2019 öppnar 

11.00  Invigning
  Carl Jan Granqvist och  
  Christofer Johansson från Hotell   
  Borgholm inviger 2019 års  
  arrangemang av Mat i Världsarvet
  Fri entré. Plats: Stora scenen

11.30  Guidad vandring med Eva Åkerstedt
  Fri entré. Plats: Samling vid scenen

13.00  Vinprovning med Carl Jan Granqvist  
  och öländska viner
  Föranmälan till Margareta Sauer,  
  073-229 90 32 eller Malin Åkerlund,  
  073-713 11 43. Pris: 250 kr/person.  
  Plats: Vid restaurangen

14.00  Matidentitet och Terroiratlas  
  Rose-Marie Winqvist 
  Fri entré. Plats: Båtladan  

15.00  Vinprovning med Carl Jan Granqvist  
  och öländska viner
  Föranmälan till Margareta Sauer,  
  073-229 90 32 eller Malin Åkerlund,  
  073-713 11 43. Pris: 250 kr/person.  
  Plats: Vid restaurangen

16.00  Myter om maten Anna Blucher
  Fri entré. Plats: Båtladan        

18.00  Utställare stänger

18.00- Kvällsaktivitet med musikunderhållning 
22.00  i restaurangen (Papa Grandpa)

FREDAG 19 JULI

10.00  Mat i Världsarvet öppnar

12.00  Peter Danielsson: ”Så gott som smör –  
  margarinet 150 år!”
  Fri entré. Plats: Båtladan

13.00  Guidad vandring med Eva Åkerstedt
  Fri entré. Plats: Samling vid scenen

14.00  ”Mat och försvar – Öland under kalla   
  kriget” med Samuel Palmblad
  Fri entré. Plats: Båtladan

15.00  ”Våra världsarvsgrannar - en utblick  
  från Södra Ölands odlingslandskap”  
  med Lars Wellin
  Fri entré. Plats: Båtladan      

16.00  Eldmörja, Filmvisning ett konstprojekt  
  med lokala aktörer och med vackra   
  vyer från Öland
  Fri entré. Plats: Båtladan

18.00  Utställare stänger 

18.00- Kvällsaktivitet med musikunderhållning  
22.00 i restaurangen (Dawid Bowie tribute   
  med Björn Rosenqvist och  
  Henrik Sverkersson)



FREDAG 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

Resmo kyrka – öppen vägkyrka
Guidning av Resmo kyrka – en av Sveriges äldsta kyrkor, 
fikaservering, bokbord och Fairtradeshop. Kortare andakt 
klockan 12.00.

Tid: 11.00-17.00
Plats: Resmo kyrka
Pris: Fri entré
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland.
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland

Ölandstapas
Matiga och söta smårätter av lokala råvaror. 

Tid: 12.00-17.00
Plats: Alvarnära, Kastlösa 149
Anmälan: Vid sällskap på fler än 10 personer, meddela 
gärna detta innan till Eva Lundström Wolke,  
076-162 24 22, 073-501 45 15
Arrangör: Alvarnära Mat, konst och form
Webbplats: facebook.com/alvarnara



LÖRDAG 20 JULI

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 mång-tusenåriga 
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 
betesdjur.

Tid: 10.00
Plats: Samling vid Södra lundparkeringen i Ottenby  
naturreservat
Pris: 80 kr/vuxen
Arrangör: Alvarets Kulturguidning i samarbete med 
naturum Ottenby
Webbplats: naturumottenby.se

Alvarvandring
Alvarvandring på Kastlösa alvar.

Tid: 10.00-12.00 
Plats: Samling Kastlösa kyrkas västra parkering
Pris: 150 kr/person
Arrangör: ÖlandsNatur, Eva Åkerstedt
Kontakt: 070-356 56 17  

Bruna Bönans Dag
En tidig skördemarknad som bl.a. visar vad som odlas i 
världsarvet, speciellt olika sorters bönor, men även andra 
närproducerade livsmedel, såsom korv, ost, rapsolja, 
honung m.m. Vi erbjuder också lokalt hantverk, enkel 
servering och fika samt marknadsknallar, loppmarknad 
och utställning av entusiastfordon.

Tid: 10.00-18.00
Plats: Kastlösa, strax söder om Ateljé Alvaret
Arrangör: Föreningen Kastlösa Framtid
Kontakt: Janne Skogsberg, ordförande, 070-557 40 59

Cykelguidning i världsarvet
Vi cyklar från Mörbylånga över Alvaret till östra sidan där 
vi stannar och fikar eller äter lunch. Sedan tillbaka till 
Mörbylånga och då en annan väg över Alvaret. Totalt  
ca 40 km.

Tid: 10.00-15.00
Plats: Samling vid cykeluthyrningen nära busstationen i 
Mörbylånga
Pris: Guidning 250 kr/person. Standardcykel kan hyras för 
150 kr, el-cykel för 340 kr
Anmälan: Föranmälan till 070-6676280 eller 
gunnar@olandscykeluthyrning.se
Arrangör: Ölands cykeluthyrning



SÖNDAG 21 JULI

Hembygdseftermiddag på hembygdsgården i 
Mörbylånga
Visning av repslageri kl. 15.00. Även visning av 
linberedning. Inne i hembygdsgården visas alster från 
lokala hobbyhantverkare och kanske också några av 
hembygdsföreningens föremål. Enklare kaffeservering. 
Även skolmuseet vid busstationen är öppet.

Tid: 14.00-17.00
Plats: Köpmangatan 7, Mörbylånga
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Webbplats: hembygd.se/morbylanga

Friluftsgudstjänst vid Bergstigen
Präst är Jan-Olof Johansson. Det finns kaffeservering. Vid 
regn är gudstjänsten inställd. 

Tid: 13.00
Plats: Bergstigen i Södra Möckleby
Arrangör: Svenska kyrkan södra Öland
Kontakt: 0485-380 12
Webbplats: svenskakyrkan.se/sodraoland

Längre alvarvandring
Längre alvarvandring till Dröstorps ödeby, Prästgropen 
medmera. Vi vandrar ca 10 km. Medtag eget fika.

Tid: 16.00-20.00 
Plats: Samling P-plats vid Skarpa Alby
Pris: 200 kr/person
Anmälan: Föranmälan via tfn 070-356 56 17  
Arrangör: ÖlandsNatur, Eva Åkerstedt

Världsarvsvandring till Sandby borg
Vi går från landsvägen (nedfarten till Sandby Borg), tittar 
på historiska rester, 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
Kontakt: Ölandsguide Lars Alvarmo, 076-8449001

Filmvisning ”Om sydöland”
Tid: 17.00
Plats: Industrimuseet, Degerhamns hamn
Arrangör: Södra Möckleby hembygdsförening i samverkan 
med Vuxenskolan

50 år sedan månlandningen. Ölands testfält, Stora 
alvarets bäst bevarade hemlighet!
Föredrag med författaren och journalisten Oddbjörn 
Andersson. Kaffe och fralla 40 kr.

Tid: 18.30
Plats: Albylen i Alby, Lilla samlingslokalen
Pris: Gratis
Arrangör: Fågelvägen



VISSTE DU ATT...
...  Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap består av 
 87 byar och  14 socknar. 

...  Mörbylångaleden har blivit utsedd till en av tolv   
 signaturleder i Sverige av Sveriges Turistförening.   
 Vandringsleden går från Färjestaden till Ottenby.  

...  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.



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
Anni Christina Equestrian
Capellagården
DL Ljud och ljusproduktion
Eketorps borg
Eldmörja
Experimentellt Kulturarv Öland
Fågelvägen
Färjestadens bibliotek
Föreningen Kastlösa framtid
Hulterstads hembygdsförening
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Hälsogårdens Ridcenter
Kalmar läns hemslöjdsförening
LRF Sydost
Länsstyrelsen i Kalmar
Margit Friberg-sällskapet
Mörbylånga hembygdsförening
Mörbylånga företagsgrupp
Mörbylånga kommun
Naturum Ottenby
Norrgårdens gårdsbutik
Ottenby fågelstation
Räddningstjänsten Öland
Sandby borgs vänner
Segerstads fyr
Smedby hembygdsförening
Sommarkvällsgruppen i Kastlösa
Station Linné
Stenåsa hembygdsförening
Svenska kyrkan södra Öland
Södra Möckleby hembygdsförening
Södra Ölands konstnärsgille
Theo Janson
Vickleby Byförening
Westbergh Upplevelser AB
Ölands Cykeluthyrning
Ölandsguide Lars Alvarmo
Ölands kvarnförening
Ölands Museum Himmelsberga
ÖlandsNatur, Eva Åkerstedt
Ölands turismorganisation

Världsarvet Södra Öland

SODRAOLAND.COM


