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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. 

År 2020 firar Södra Ölands 
odlingslandskap 20 år på 
Unescos världsarvslista. På grund 
av situationen med det nya 
coronaviruset, covid-19, satsar 
vi i år extra på att lyfta aktörerna 
i världsarvet; företagare, 
föreningar och andra aktörer 
som tillsammans ser till att vårt 
gemensamma världsarv utvecklas 
och lever vidare. 

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



Upptäck världsarvet – vandra, cykla 
och rid genom odlingslandskapet!
Anna Rydstedt-sällskapet  
 
Anna Rydstedt-sällskapet har skapat en litterär stig, som utgår från Ventlinge 
kyrka. Den går förbi Anna Rydstedts grav, passerar hennes gård och skrivarstuga 
och fortsätter ner mot Kalmarsund. Längs stigen finns dikter och konstverk. Stigen 
avslutas nere vid Kalmarsund där det finns en litterär rastplats – ett bord med 
flera korta dikter. Det är en vacker och lätt promenad på 2,5 km tur och retur. Vid 
startplatsen vid Anna Rydstedt-sällskapets anslagstavla finns foldrar med karta och 
information på svenska, engelska och tyska. Anna Rydstedt 1928–1994 var en känd 
svensk poet med stark anknytning till Öland och Ventlinge. 
 
Webbplats: www.annarydstedt.se, www.annarydstedt.se/stigen

Anni Christina Equestrian 
 
Ridning, undervisning och inackordering året runt. Vi erbjuder: turridning på alvaret, 
sjöängarna och i odlingslandskapet, privatlektioner och ridskola på nybyggd ridbana, 
ridlekis för de allra minsta ryttarna, inackordering i nyrenoverat stall och bete för 
unghästar och hingstar året runt. Alla aktiviteter ska förbokas. 
 
Adress: Norra Kvinneby 218, 386 62 Mörbylånga 
Webbplats: www.annichristinaequestrian.se  
E-post: info@annichristinaequestrian.se  
Telefon: 070- 923 64 41  
Instagram: @annichristinaequestrian  
Facebook: Anni Christina Equestrian

Hälsogårdens Ridcenter 
 
Ridskolan för barn från 2 år till vuxna oavsett nivå, på trygga välutbildade ponnyer och 
hästar. Hos oss kan du rida på ridskoletermin, 5 veckors ridlekis, privatlektioner eller 
turridning i vårt vackra landskap längs vattnet och bada med hästarna. Sommartid har 
vi även drop in ridning varje tisdag och torsdag mellan klockan 17-19 för alla åldrar. 
 
Adress: Risinge 402, 386 61 Mörbylånga 
Telefon: 070-267 85 41  
E-post: halsogardensridcenter@gmail.com  
Webbplats: www.halsogardenoland.se 
Facebook: Hälsogårdens Ridcenter
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Margit Fribergsällskapet  
Margit Friberg (1904-1997) är en av de mest betydande skildrarna av öländskt folkliv i 
gången tid. I sina romaner har hon på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess 
natur och invånare. Upplev de olika miljöer hon skriver om i sina böcker genom att 
vandra från Smedby sockenstuga ner till Gåsesten vid Kalmarsund. Sockenstugan var 
en gång i tiden skolan där Margit gick då hon som barn bodde i Gåsesten. Sträckan är 
ca 2,5 km. Lättgånget och behagligt nerför. Ta gärna med kaffekorg och sittunderlag 
för avslutning nere på stranden. Vandringen är ett sätt att levandegöra hennes 
texter och en folder med karta och Margit Fribergs texter som guide finns i lådan 
utanför sockenstugan. Att läsa hennes böcker förstärker förstås upplevelsen. Sex av 
Margit Fribergs romaner om Öland har getts ut i nytryck och finns att beställa på 
Margit Fribergsällskapets hemsida, samt i Borgholms bokhandel, Stenåsa Bokhandel, 
Himmelsberga museum samt hos Albrunna perenner.    
Telefon: 070-209 69 62  
E-post: sigridcecilia@gmail.com  
Webbplats: www.margitfribergsallskapet.se

Mittlandsgården - småskaligt - variationsrikt - mångfald  
Gårdsbutik med lammskinn, ullgarn, hantverk, fårkorv och honung vid Algutsrum. 
Lammsafari/gårdssafari med traktor och vagn, genom radby till hässlen i 
Mittlandsskogen. Försöksodling, gruppguidningar, företagsevent och hantverkskurser. 
Ölandsguidning på valfri plats i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap med 
naturvägledare och Ölandsguide Caroline Kindblom Landtmanson.   
Adress: Törnbottenvägen 68, Algutsrum/Törnbotten 
Telefon: 073-708 86 32  
E-post: caroline@norrgardet.se  
Webbplats: www.mittlandsgarden.se

Segerstads fyr  
Christian Cederroth, Ölandsguide med bland annat fågel-, 
natur- och fyrguidningar på programmet sedan 1994. Boende i 
fyrmästarbostaden, vid Östersjöns strand. Försäljning och service 
av Robomow robotgräsklippare sedan 2007.  
Adress: Segerstads fyrplats 502, 386 64 Degerhamn 
Telefon: 0709-666 450  
Webbplats: segerstadsfyr.se  
Facebook: Segerstads fyr
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Station Linné  
Forskningsstation av internationell klass inom naturvetenskapen.
Våra tre vandringsleder välkomnar besökare och är givetvis gratis att njuta av. 
Vägledande kartor över dem finns utomhus på vår informationsgavel. Låna en karta 
och läs beskrivningen av allt ljuvligt och spännande du kommer att upptäcka. Runt 
stationen finns väl utspridda trädgårdsmöbler där du kan inta din fikakorg.  
Adress: Ölands Skogsby 161, 386 93 Färjestaden 
Telefon: 0485-385 84  
E-post: info@stationlinne.se  
Webbplats: www.stationlinne.se

Södra Möckleby hembygdsförening  
Hos oss finns det mycket att se och uppleva; Bergstigen, en naturstig med 
industriminnen från 1700- och 1800-talet. Bergstigen går mellan Strömmelns väg i 
Degerhamn ner till Albrunna där den ansluter till stig ut på alvaret bort till Cementas 
nedlagda stenbrott. Området ger möjligheter till rika naturupplevelser samt alvarets 
växtlighet och fågelliv. Navet vid Södra Bruket, informationscenter om kalksten och 
cementtillverkning m.m. Några hundra meter söderut från Navet finns Geologiska 
trädgården med stenskulpturer i olika material. Unik miljö. Degerhamns Industri-, 
handel- och sjöfartsmuseum, öppet vissa dagar sommartid. Vill man bada finns en 
utmärkt badstrand just söder om Södra Bruket. Cykelvägen fyr till fyr passerar alldeles 
intill.  
E-post: ingrid.pildalen@gmail.com  
Webbplats: www.hembygd.se/sodra-mockleby

Ölandsguiderna  
Varmt välkommen att följa med oss ut i 
den öländska naturen och kulturen!   
Webbplats: www.olandsguiderna.se  
Facebook: Ölandsguiderna

Ölands Cykeluthyrning  
Ölands cykeluthyrning hyr ut alla typer 
av cyklar vid busstationen i Mörbylånga. 
Här finns el-, tandem-, racer-, terräng-, 
touring-, barn- och vanliga 3-växlade 
standardcyklar. Även cykelkärror och 
en specialdesignad skådarvagn för 
fågelintressereade.  
Adress: Järnvägsgatan 3, 386 50 
Mörbylånga 
Telefon: 070-667 62 80
E-post: info@olandscykeluthyrning.se
Webbplats: www.olandscykeluthyrning.se
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Vandra i världsarvet, Mörbylånga kommun  
Visste du att H.K.H Kronprinsessan Victoria vandrade genom världsarvet under en 
landskapsvandring den 9 maj 2018? Sällskapet vandrade 14 km av Mörbylångaleden 
från Seby läge till Ås kyrka. År 2019 utsågs Mörbylångaleden till en av Sveriges 
signaturleder av Svenska turistföreningen. 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. Mer information om vandringslederna finns i 
appen Naturkartan eller via webben: naturkartan.se/sv/morbylanga

Ölandsguide Lars Alvarmo  
Världsarvsvandringar, oftast med Sandby borg som mål.  
Världsarvet - varför? Historia, naturen och dess skiftningar.
Sandby borg - vad vet vi, vad tror vi och vad har vi  
fått veta de senaste 10 åren? Boka gärna en guidning!  
Telefon: 076-844 90 01  
Webbplats: olandsguiderna.se  
Facebook: Ölandsguide Lars Alvarmo

ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt  
Naturguidningar, vandringar bland annat på alvaret.  
Växtlighet, samband i naturen, geologi, historia.  
Talar förutom svenska även tyska och engelska och har  
stor erfarenhet av att guida norska och danska turister.   
E-post: akerstedt.eva@gmail.com  
Telefon: 070-356 56 17  
Webbplats: www.olandsnatur.com
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Ölandsguide Ann-Charlotte Garhammar   
Geologi är grunden i landskapet. Lär dig mer om den öländska kalkstenen och om 
stenarna du hittar på stranden. Fossil leder oss tillbaka till svunnen tid och färger, 
prickar och ränder i stenen berättar om jordens spännande utveckling. 
Telefon: 070-753 78 90
E-post: garhammar@gmail.com
Webbplats: www.myaoland.se

Ölands testfält  
Du som besöker alvaret kan själv ge dig ut på upptäcktsfärd på alvaret och leta efter 
betonglock som är en del av Ölands testfält. Locken fungerade som punkter i en 
världsunik anläggning för kontroll av flygkameror. Det finns en karta på Google Maps, 
som du kan öppna med din mobiltelefon. Där är alla lock utsatta, plus att du ser var 
du själv befinner dig. Planera en egen runda och besök fem till tio lock. Det ger en bra 
bild av hur skiftande alvaret egentligen är. Kartan hittar du under ”Ölands testfält” 
på antingen alltpaoland.se eller storaalvaret.se På dessa webbsidor finns också 
grundläggande info om testfältet. För dig som vill veta mer finns den nyutkomna 
boken Ölands testfält - Stora alvaret bäst bevarade hemlighet av Oddbjörn Andersson.   
Webbplats: storaalvaret.se

Ventlinge och Norrgårdens majslabyrint med konst  
Välkomna till Ventlinge och Norrgårdens majslabyrint med konst. Vi öppnar den 16 
juli och har öppen till i början av oktober. I år är det fjortonde gången vi genomför 
labyrintprojektet. Vi som gör labyrinten är Niklas Petersson, Norrgårdens grönsaker 
och Theo Janson, konstnär. I år har vi inte bestämt något tema så det får bli en 
överraskning vad det blir för figurer och annat. 
Adress: Ventlinge 102, 386 63 Degerhamn
Telefon: Theo Janson 070-321 00 51
Webbplats: www.norrgardensgronsaker.nu eller www.theojanson.se
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Smaka på världsarvet
Bolanders lilla kök   
Bolanders lilla kök finns i Resmo. Mellan Öland spirar och Skördefesten är Holken 
öppen. I Holken hittar man hemlagad chutney, sylt, marmelad, gelé mm. Vi deltar på 
Kastlösas och Himmelsbergas julmarknader med hemlagad ostkaka. Det går bra att 
beställa ostkaka övrig tid på året.  
Adress: Arvids Gränd 8, Resmo 
Telefon: 070-68 97 972  
Facebook: Bolanders lilla Kök

Carlas Café  
I en lada nere på sydöstra Öland ligger Carlas Cafe. Här kan du avnjuta en god måltid 
eller en kaffe med hembakade kakor samtidigt som du ser ut över Södra Ölands 
odlingslanskap. Vi har säsongsöppet juni-aug. Kom förbi och säg hej!  
Adress: Näsby 123, 380 65 Degerhamn 
Telefon: 070-915 08 67  
Webbplats: www.carlascafe.se

Lantbrukarnas Riksförbund Sydost  
De viktigaste faktorerna för ett rikt odlingslandskap är aktiva lantbrukare och betande 
djur. I dag växer betesmarker igen och brukandet av åkrar upphör vilket minskar 
småbiotoperna, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Men här på 
södra Öland har vi ett unikt samspel mellan människa och natur, som ligger till grund 
för utnämningen till världsarv. 
Det är lantbrukarnas arbete som har format och förändrat det öländska landskapet 
under årtusenden. Ett levande och modernt lantbruk, som förvaltar och utvecklar 
världsarvets värden, är en förutsättning för framtiden. Var man än är på södra Öland 
ser man betande djur och aktiva gårdar. Jordbruket på Öland har i alla tider behövt 
anpassa sig till öns speciella förutsättningar. I dag fortsätter lantbrukarna att odla 
jorden och låta sina djur beta både Stora alvaret och sjömarkerna. Det är tack vare 
lantbrukarna som detta unika arv kan lämnas vidare till kommande generationer. 
Skogar och odlingsmarker som sköts av bönder är den effektivaste barnkammaren för 
en mångfald av djur och växter i Sverige. Hälften av alla däggdjur, insekter, växter och 
en fjärdedel av häckande fåglar är beroende av levande odlingslandskap. En betad 
hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter.  
Webbplats: www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/
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Magasin 1, hotell och restaurang  
Magasin 1 är en liten pärla som ligger i Mörbylånga hamn. Hotellet har 9 
nyrenoverade rum, en lounge med familjär atmosfär och en restaurang som 
serverar mat med fokus på lokala råvaror. Våra tankar runt mat både till frukost och 
i restaurangen är att fokusera på lokala och svenska råvaror. Vi vill visa och erbjuda 
det goda, nyttiga och “miljösmarta” som produceras här i närområdet. Om du vill 
kan du börja dagen med ett morgondopp på någon av de tre badplatserna som finns 
i Mörbylånga (200 – 700 m från hotellet). På kvällen kan du njuta av den vackra 
solnedgången, samtidigt som du tar en promenad, äter middag eller bara kopplar av i 
en vilsam fåtölj. Magasin 1 är din lugna utgångspunkt för att uppleva och utforska det 
fantastiska världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Hotellet är öppet året runt. Vår 
restaurang är öppen dagligen hela sommaren och på helgerna vår och höst. 
Adress: Järnvägsgatan 1, 386 50 Mörbylånga 
Telefon: 0485-408 10  
E-post: hotellmagasin1@gmail.com  
Webbplats: www.hotellmagasin1.se  
Instagram: @hotellmagasin1  
Facebook: Magasin1

Nordqvists Nötkött  
Nordqvists Nötkött är ett familjeföretag som finns i Skärlöv på sydöstra Öland. Vi 
har en gårdsbutik där vi säljer vårt eget hängmörade nötkött, styckdetaljer, burgare, 
nötfärs, grönpeppar-salami mm. Här kan du handla i lugn och ro och utan trängsel! 
Vi hjälper gärna till med grilltips och här finns även kryddor, bbqsås, salsa, glaze, 
rapsoljor, honung, äppelmust mm. Öppet varje dag 9-18. Välkommen! Anneli och Ola 
Nordqvist.   
Adress: Skärlöv 115, 386 62 Mörbylånga 
Telefon: 0734- 27 27 28  
Webbplas: www.skarlov.se
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Norrgårdens Gårdsbutik, Ventlinge  
“Varför åka till Provence när Ventlinge finns!”
I butiken har vi ett stort sortiment av olika grönsaker och det mesta är odlat på 
gården. Från våra odlingar av bland annat jordgubbar, havtorn och pumpor kommer 
råvarorna till produkterna som vi producerar på gården, sylt, marmelad, saft m.m. 
Ventlinge-Ås Rödakorskrets ordnar loppis i Norrgårdens gårdsbutik under sommaren. 
Behållningen går oavkortat till Röda Korsets hjälpverksamhet.  
Adress: Ventlinge 102, 386 63 Degerhamn 
Telefon: 076-880 09 99  
E-post: info@norrgardensgronsaker.nu  
Webbplats: www.norrgardensgronsaker.nu

Restaurang Fågel Blå  
Restaurang och Café på Ölands södra udde.  
Vi har mat- och kaffeservering. Öppet till vecka 42.
För oss är det en stor ynnest att få verka här på Ölands  
södra udde med fåglar, natur, alvaret och god konst bara  
ett stenkast från restaurangen. Vår förhoppning är att ni ska få en minnesvärd 
upplevelse vad det gäller mat, natur och konst. 
Adress: Södra udden Ottenby, 380 65 Degerhamn 
Telefon: 0485-66 12 01  
Webbplats: www.restfagelbla.se

Söderbönor café & butik i Mörbylånga  
I caféet tillverkar vi allt på plats. Råvaror tas lokalt så långt det är möjligt. Utöver 
dagens lunch (måndag-fredag) erbjuder vi en bas på varma mackor för alla och så gör 
vi oftast vegetariska luncher såsom pajer, soppor, sallader och mycket annat gott.   
Adress: Västerlånggatan 6, 386 50 Mörbylånga 
Webbplats: www.söderbönor.se
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Mysinge kött – från världsarvet Södra Ölands odlingslandskap  
Gårdsbutiker i Bårby och Färjestaden. Mysinge kött bygger på ett samarbete mellan 
två gårdar. Båda gårdarna är belägna i Mörbylångadalen, mitt i världsarvet – Södra 
Ölands odlingslandskap. Tanken är främst att producera ett miljöriktigt, välsmakande 
och omsorgsfullt hängmörat nötkött. Besök någon av våra butiker för att ta del av 
våra fina erbjudanden.  
Adress: Bårby 102, 386 60 Mörbylånga och Björkvägen 1, 386 31 Färjestaden 
E-post: info@olands-kvalitetsprodukter.se  
Webbplats: www.olands-kvalitetsprodukter.se  
Instagram: @mysingekott 
Facebook: Mysinge kött
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Med hjärta i världsarvet – gallerier, 
föreningar, museer och mycket mer
Ana Gaines Creativity  
Ana Gaines Creativity drivs av konstnären Ana Gaines. Hon arbetar gärna med 
återvunnet material för att skapa nya föremål som kombinerar konst med funktion. 
Ana hämtar inspiration från musiken och även naturen vid slutet av det stora Alvaret 
på södra Öland där hon har sin ateljé och showroom mellan byarna Svibo och Lindby. 
I hennes verk vill hon förmedla känslor, och hon söker och prövar ständigt nya 
tekniker och material för att lyckas med det. Hon vill också förmedla det hon lärt sig 
och ordnar därför workshops för att lära ut nya tekniker för konstnärligt skapande.  

Adress: Lindby 102, 386 64 Degerhamn 
Telefon: 070-719 79 93  
E-post: ana@gaines.se  
Webbplats: gaines.se  
Facebook och Instagram: Ana Gaines Creativity 
LinkedIn: Ana Gaines

BrickbandMuseum  
Dubbla textila band att hänga serveringsbrickor i, är ett nordiskt fenomen, de finns 
inte i resten av världen. På södra Öland ligger ett unikt museum som visar upp 
sin samling på över 100 brickband, tidsepok 1920-1980. I anslutning till museet 
finns BrickbandsFabrik som syr nya Ölandsbrickband - och andra praktiska, textila 
inredningsgrejor - av återvunnet. Brickband är således ett stycke folkhemshistoria, 
kulturskatt samt en miljökommentar!  
Adress: Hammarby 138 (gult uthus), 386 63 Degerhamn 
Telefon: 072-330 04 65  
E-post: hej@brickbandmuseum.se  
Webbsida: www.Hammarby.BrickbandMuseum.se; www.brickbandsfabrik.
BrickbandMuseum.se (Ny webbsida o adress slutet av september 2020:  
www.Resmo.BrickbandMuseum.se) 
Instagram: @brickbandsfabrik
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Capellagården, Vickleby  
År 2020 är det 60 år sedan möbelformgivaren Carl Malmsten startade den anrika 
skolan i Vickleby på södra Öland. Vid sidan av konst- och hantverksutbildningarna 
är Capellagården ett uppskattat besöksmål med dess park, handelsträdgård, 
sommarutställning, kafé, historiska rundvandring och utställningsbutik. Ta en 
promenad genom Capellagårdens trädgård och njut av platsen, fortsätt ut på 
Vickleby bygata och upplev den för världsarvet karaktäristiska radbyn omgiven av 
odlingslandskapet i väster och alvaret i öster. Varmt välkomna!     
Adress: Vickleby bygata 25, 386 93 Färjestaden 
Webbplats: www.capellagarden.se

Experimentellt Kulturarv Öland  
Experimentellt kulturarv är ett forskningsfält vi tillsammans utvecklar i nära 
samverkan mellan forskare och konstnärer. Experimentellt kulturarv handlar om 
att uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för 
oss här och nu. Utgångspunkten för experimentellt kulturarv är nuet och hur den 
tidsanda som omger oss påverkar vår relation till dåtiden. Detta leder till att kulturarv, 
istället för att vara något statiskt och en gång för alla givet, blir dynamiskt och 
föränderligt, något vi kan ta ställning till på nya sätt och hela tiden. Läs mer på www.
experimentelltkulturarv.se
Sedan 2018 samarbetar vi med en grupp arkeologer och konstnärer på Irland genom 
projektet Karum-Creevagh Swedish-Irish Experimental Heritage Explorations: www.
experimentalheritage.com
Experimentellt Kulturarv Öland anordnar en digital utställning med titeln 
Minnesportar under sommaren och hösten 2020, närmare bestämt från den 13 juli–1 
november 2020. Utställningen kommer att finnas tillgänglig via denna länk från och 
med den 13 juli: www.experimentalheritageexhibition.com.  
LIV no 8: www.annesimonsson.se  
Bäckahästen: www.galleri-a.blogspot.com/p/oland.html  
SOUNDmound: www.soundmound.org  
Budskap i vinden: www.bodilmagnusson.se/poesi  
Experimentellt kulturarv Öland ny nivå drivs med stöd av Mörbylånga kommun, 
Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Ölands Museum Himmelsberga.
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Fågelvägen  
Intresseföreningen Fågelvägen på 
sydöstra Öland. Fågelvägen är en 
turist-vägled på sydöstra Öland från 
Gårdby till Ottenby. Föreningens 
medlemmar samarbetar för utveckling 
av besöksnäringen med bl.a. olika 
arrangemang och information.  
E-post: villyfredriksson@gmail.com  
Webbplats: www.fagelvagen.com

Galleri studio R  
studio R är ett galleri för fotobaserad konst i Triberga, på naturvackra sydöstra Öland. 
Galleriet är stiligt byggt i en gammal lada och är en upplevelse i sig. Nästan som 
en urban blick mitt i den lantliga idyllen. Under säsongen 2020 kommer det under 
galleriets höga tak att föras en dialog mellan fotokonst, skulptur och konstobjekt.  
Adress: Gästgivaregården Triberga 142, 386 62  Mörbylånga 
E-post: rita@galleristudior.com  
Webbsida: galleristudior.com  
Instagram: @galleri_studior  
Facebook: Galleri Studio R

Galleri Tinnert , Arontorp och Näsby  
Galleri Tinnert Arontorp – öppet året runt
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad • 
Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser  
 
Galleri Tinnert Näsby - Sommargalleri Näsby, sydöstra Öland
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial  
Telefon: 070-669 31 11 
E-post: info@tinnert.se 
Adress: Torslunda 102, 386 96 Färjestaden och Näsby 163, 386 64 Degerhamn 
Webbplats: www.tinnert.se  
Instagram: @galleritinnert 
Facebook: Galleri Tinnert
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Björn Sandström – fotograf  
Att fotografera är som poesi, men istället 
för papper och penna så skriver jag med 
ljuset. Att fotografera är inte bara att ta 
en bild utan även en strävan efter att 
skapa en bildupplevelse för betraktaren. 
Född i Örnsköldsvik, uppvuxen i Beteby 
på södra Öland och i Mörbylånga. 
Tillbringat ett antal år i Kalmar på 
70-talet och är sedan mitten av 80-talet 
bosatt i Algutsrum på mellersta Öland.  
Webbplats: bjornpaoland.se  
Instagram: @bjornatoland



J.A.G.S museum, Segerstad  
I Segerstad på sydöstra sidan av Öland finns en unik kulturskatt samlad i J.A.G.S 
museum. Här visas träskulpturer och möbler gjorda av Johan August Gustafsson, 
1852 – 1932. Han var bonde, bärgare, sjöman, uppfinnare och framförallt självlärd 
träsnidare. Föremålen är oftast gjorda av sjövirke från strandade skepp. Vi visar och 
guidar och kan ordna med servering.  
Adress: Segerstad 118, Segerstad Öland
Telefon: 070-583 65 83
Webbplats: www.jagsmuseum.se 

Jazzakademi Södra Öland  
Jazzakademi Södra Öland bildades 2016 och är en förening som vill öka utbudet och 
intresset för jazzmusiken och dess olika inriktningar. JSÖ består av volontärer och 
musik- och jazzentusiaster. De samlar och samarbetar med musiker med anknytning 
till Öland med omnejd, alltså de som är fastboende här, de som är födda här men bor 
nu på annan ort samt musiker boendes i området t ex på sommaren. Det finns flera 
inriktningar som föreningen arbetar med: projekt som t ex tonsättarprojektet ’Okända 
diktare från Världsarvet’, jazzkurser, sångkurser och konsertverksamhet. Konserter 
ges under hela året men inte sällan i samband med t ex Världsarvsveckan och Öland 
Spirar. Vill du veta mer om oss eller bli medlem/verksam i föreningen?  
Telefon: 070-383 10 04  
E-post: jazzsodraoland@gmail.com

Kalmar läns Hemslöjdsförening  
Vi har verksamhet i hela Kalmar län, från Torsås kommun i söder till Västerviks 
kommun i norr och hela Öland. Vi har två Hemslöjdskonsulenter, en i textilslöjd och 
en i hårdslöjd. Vår publika verksamhet består av allt ifrån kurser till rådgivning. Vill du 
veta mer om vår verksamhet eller till exempel Ölandsdräkten så gå in på vår hemsida. 
Information om kurser och slöjdkaféer ligger på vår hemsida som uppdateras 
kontinuerligt.  
Webbplats: kalmarhemslojd.se

Kan ni inte få nog av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap? 
Följ oss i sociala medier
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Kalmar-Ölands FN-förening 
Föreningen Allkorn  
Spannmålssorter som utvecklats av bönder under årtusenden har stor genetisk 
potential och därmed förmåga att anpassa sig till förändring i odlingsmiljön. Mångfald 
är livets strategi för anpassning till ändrade livsförhållanden. I ett samarbete Ölands 
Museum Himmelsberga visas sommaren 2020 ett 20-tal kulturspannmål, däribland 
Ölandsvete, som fanns före det moderna jordbruket. I denna friluftsutställning 
speglas Ölands jordbruk och spannmålens historia. Samtidens utmaningar så som 
klimatförändringar och utsläpp i Östersjön belyses via Agenda 2030.
Kalmar/Ölands FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till 
Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All 
verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära 
och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt 
samarbete kan främjas. 
Föreningen Allkorn verkar för att bevara och utveckla en mångfald av lokalt 
anpassade kultursorter av spannmål, främja förädling och försäljning av produkter 
från dessa sorter liksom konsumenternas kunskaper. Allkorn har med stöd från 
Riksantikvarieämbetet, Naturastiftelsen och föreningens medlemmar byggt upp en 
bruksgenbank med flera hundra olika spannmålsfröer av kultursorter. Arbetet leds av 
växtförädlaren och forskaren Hans Larsson vid SLU i Alnarp. Hans Larsson hämtade 
1995 ut en 10 grams påse med Ölandsvete från genbanken, som han uppförökade. 
Idag odlas Ölandsvete i flera länder och uppskattas för sin fina smak.   
Telefon Kalmar-Ölands FN-förening: 070-403 82 54  
Webbplats: fn.se/kalmar-oland  
Telefon Allkorn: Kerstin Fredlund 073-042 23 67  
Webbplats: allkorn.se
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Eketorps borg  
Är du intresserad av historia så är Eketorps borg, mitt ute på Stora alvaret, en plats att 
besöka. Eketorp är en delvis återuppbyggd fornborg med anor från 300-talet. I borgen 
finns återuppbyggda hus från både järnåldern och medeltiden. Glöm inte att gå upp 
för de branta trapporna som leder upp på Eketorps mur och njut av utsikten över 
Stora alvaret, en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.  
Telefon: 0485-479 90 
Adress: Eketorps fornborg, 386 64 Degerhamn 
Webbplats: eketorpsborg.se 
Facebook: Eketorps borg 
Instagram: @eketorpsborg



Kalmar läns museum - Sandby borg  
Utställningen om Sandby borg berättar om en 1 500 år gammal massaker på sydöstra 
Öland. Vem var ansvarig för denna ohyggliga händelse? Kalmar läns museums 
arkeologer som gräver ut borgen har svaren! Historien om Sandby borg har på 
grund av de makabra fynden och den spännande arkeologin blivit en världsnyhet. 
Välkommen in till utställningen som berättar om de dramatiska händelserna och visar 
upp praktfulla fynd från grävningarna.  
Adress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen Kalmar
Webbplats: kalmarlansmuseum.se

Mörbylånga hembygdsförening  
Vår verksamhet inriktar sig på att presentera Mörbylånga socken genom cafékvällar 
med visning av gamla bilder tre gånger per år, vår, sommar och höst. Vi brukar också 
ordna någon vandring och några föreläsningar. Datum och evenemang finns på vår 
hemsida.  
E-post: elisabet.engqvist@tele2.se  
Telefon: 070-840 62 19  
Webbplats: www.hembygd.se/morbylanga
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Kastlösa Framtid  
Kastlösa Framtid är en förening i Kastlösa, en av världsarvets byar. Föreningen 
arrangerar varje år en tidig skördemarknad, ”Bruna bönans dag”. År 2020 planeras 
Bruna bönans dag till lördagen 18 juli. Bruna bönans dag är en tidig skördemarknad 
som bland annat visar vad som odlas i världsarvet. Flera olika sorters bönor lyfts 
med fokus på bruna bönan som i huvudsak odlas på Öland, men även andra 
närproducerade livsmedel så som korv, ost, rapsolja, honung med mera.   
Telefon: Janne Skogsberg Ordförande 070-557 40 59
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Naturum Ottenby  
Välkommen till naturum Ottenby, här kan du lära dig mer om fåglar och Ottenby 
naturreservat i vår fina utställning. Vi erbjuder dessutom dagliga guidningar där vi 
tar dig med runt Ölands södra udde och tittar på fåglar och sälar samtidigt som vi 
berättar mer om uddens spännande historia. Behöver du tips på bästa vandringsleden 
i reservatet eller är ute efter någon av Ottenby lunds fina fåglar så hjälper vi dig 
gärna!  
Adress: Ottenby 401, 386 64 Degerhamn 
E-post: naturum@ottenby.se 
Telefon:0485-66 12 00 
Webbplats: naturumottenby.se
Facebook: Naturum Ottenby
Instagram: @naturumottenby

Ottenby fågelstation & Långe Jan  
Vid Ottenby fågelstation bedrivs forskning kring våra fåglar. Vi arbetar t.ex. med 
fågelflyttningens alla gåtor, övervakning av populationsförändringar, fåglarnas svar 
på klimatförändringar samt fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan 
smitta mellan djur och människor. Som besökare är du välkommen in på en guidad 
visning av ringmärkningen. Köp biljett i naturum (sommar) eller boka visningen på 
vår hemsida (vår och höst). Fågelstationen har också hand om fyren Långe Jan som 
är öppen för besök under vår, sommar och höst. Långe Jan är Sveriges högsta fyr och 
utsikten från toppen är magnifik!  
Adress: Ottenby 401, 386 64 Degerhamn
Telefon: 0485-66 10 93 (klockan 12-14)
E-post: ottenby@ottenby.se
Webbplats: www.ottenby.se





Resmo Krukmakeri  
Krukmakeri med tillhörande butik/ galleri där vi, Karin Scharp och Ulf Johansson, 
är krukmakarna. Vårt krukmakeri ligger i Resmo vid randen till Stora Alvaret, där vi 
verkat sedan 1983.  
Telefon: 070-271 22 44
Adress: Resmo Krukmakeri AB, 386 60 Mörbylånga
Webbplats: www.resmokrukmakeri.se
Instagram: @resmokrukmakeri
Facebook: Resmo Krukmakeri

Utmarken en film om Dröstorp  
Kortfilmen Utmarken utspelar sig kring ödebyn Dröstorp. I ett arkaiskt filmporträtt där 
sekvenser från bymiljön vävs samman med bildkonst, skulptur, poesi och musik vill vi 
ge kropp, ansikte och röst åt de som kämpade för sin överlevnad i denna karga miljö. 
Idé, manus, skulptur och bild: Cissi Svärdström
Musik, ljuddesign och film: Hans Gurstad-Nilsson
När filmen är klar kommer trailern att publiceras på sodraoland.com.

Sandby borgs vänner  
Sandby borg på sydöstra Öland är en vacker plats men med en dramatisk historia 
med en massaker på barn och vuxna, kvinnor och män. Arkeologiska utgrävningar har 
genomförts sedan 2011.
Föreningen Sandby borgs vänner bildades 2017 och har som mål att tillgängliggöra, 
vårda och fördjupa sig i Sandby borg, samt att sprida kunskap om och intresse för 
Ölands rika förflutna. Den första åtgärden blev att bidra till att vägen till Sandby borg 
blev i dugligt skick så att de arkeologiska utgrävningarna skulle kunna fortsätta. 
Föreningen anordnar föreläsningar, utfärder till platser som kan berätta om Ölands 
fornhistoria samt vandringar i spåren av det förflutna. Särskilda visningar vid aktuella 
arkeologiska utgrävningar anordnas också för medlemmarna. 
På hemsidan finns två filmer som har producerats av Waxfilm för Sandby borgs 
vänners räkning. Dels från en föreläsning med Lasse Wellin och Jan-Henrik Fallgren, 
på ämnet #finnspåfastlandet, dels en film där arkeolog Emma Rydnér guidar vid Borgs 
by, St Knuts kapell och Gråborg. Waxfilm har även en youtubekanal där flera filmer 
om och från Sandby borg finns publicerade. 
E-post: maria.wiell@telia.com  
Webbplats: www.sandbyborgsvanner.se
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Svenska kyrkan på Södra Öland  
Alla världsarvets kyrkor står öppna under sommaren. Välkommen in för att njuta av 
ett lugn i gammal historisk och vacker atmosfär. Tänd ett ljus, bara kika runt eller sitt 
en stund i kyrkbänken.
Några av kyrkorna kommer dessutom under vissa veckor servera lite fika, hålla 
andakt och bjuda på musik. För att ta del av de tider kyrkorna står öppna, vilka kyrkor 
som bjuder på musikarrangemang, andakt, fika m.m, se vår hemsida. Du kan även 
ladda ner appen Kyrkguiden där du ser alltifrån öppettider, arrangemang i form av 
konserter, vilka kyrkor som har toalett m.m 
Telefon: 0485-380 12 
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/sodraoland
Instagram: @svenskakyrkansodraoland
Facebook: Svenska kyrkan södra Öland

Ölandsgängets äventyr / Alvarhus Media  
Upplev världsarvet med Ölandsgänget! Två barnböcker om Ölandsgänget tar dig till 
spännande platser i Ölands unika världsarv och visar vad man kan uppleva där. Första 
boken utspelar sig på Stora Alvaret, där djurkompisgänget upptäcker naturen och har 
roliga äventyr. I andra boken har kompisarna ett spännande äventyr på Eketorps borg. 
Dessutom finns även roliga pysseltips. Och upplevelsen slutar inte med att läsa och 
pyssla. Besök ställen som beskrivs i berättelsen, Ölandsgängets hemorter eller deras 
personliga smultronställen.  
E-post: gudrun@alvarhusmedia.com
Telefon: 076-835 66 72
Webbsida: olandsganget.se

Ölands museum Himmelsberga  
På Ölands museum Himmelsberga kan du se livet i det öländska världsarvets radbyar 
så som det en gång varit – besök historiska gårdar och se kulturarvsväxter och 
lantrasdjur. Under sommaren 2020 visas även konst från världsarvet i samarbete med 
Uddenberg-Nordingska stiftelsen och en utställning om livet i radbyarna i samband 
med att världsarvet fyller 20 år. Museet är öppet dagligen till sista augusti och sedan 
helger i september till och med skördefesten. Evenemang året om.  
Adress: Himmelsberga Bygata 1, 387 93 Borgholm 
Webbplats: olandsmuseum.se
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Bo i världsarvet
Drottning Ödas - ställplats och boende  
Välkommen till Drottning Ödas boende, på sydöstra Öland i Össby. 
Dubbelrum med hotellstandard samt ställplatser.  
Adress: Össby 208, 386 64 Degerhamn
E-post: hakan.droda@gmail.com
Telefon: 073-064 40 16
Webblats: www.drottningoda.com

Magasin 1, hotell och restaurang  
Magasin 1 är en liten pärla som ligger i Mörbylånga hamn. Hotellet har 9 
nyrenoverade rum, en lounge med familjär atmosfär och en restaurang som serverar 
mat med fokus på lokala råvaror.
Våra tankar runt mat både till frukost och i restaurangen är att fokusera på lokala 
och svenska råvaror. Vi vill visa och erbjuda det goda, nyttiga och “miljösmarta” som 
produceras här i närområdet. Om du vill kan du börja dagen med ett morgondopp 
på någon av de tre badplatserna som finns i Mörbylånga (200 – 700 m från hotellet). 
På kvällen kan du njuta av den vackra solnedgången, samtidigt som du tar en 
promenad, äter middag eller bara kopplar av i en vilsam fåtölj. Magasin 1 är din lugna 
utgångspunkt för att uppleva och utforska det fantastiska världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap. Hotellet är öppet året runt. Vår restaurang är öppen dagligen hela 
sommaren och på helgerna vår och höst. 
Adress: Järnvägsgatan 1, 386 50 Mörbylånga
Telefon: 0485-408 10
E-post: hotellmagasin1@gmail.com
Webbplats: www.hotellmagasin1.se
Instagram: @hotellmagasin1
Facebook: Magasin1
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Mellby Ör Inn  
En renoverad ölandsgård från 1860, i hjärtat av världsarvet. Bekvämt boende omgivet 
av vacker natur. Samtliga rum med eget badrum och tillgång till kök för en semester 
med självhushåll (ett utmärkt sätt att resa i covid-tider). Tillgång till grillplats och 
vackra trädgårdar. 
Utsikt över östersjön och alvaret från tomten. Möjlighet att boka yogapass privat eller 
i grupp. Närhet till vandrings- och cykelleder. Varmt välkomna önskar Agneta och 
Chris. 
Adress: 132 Mellby, 386 64 Degerhamn
Telefon: 073-528 56 46 eller 073-546 99 10
Webbplats: www.mellbyinn.com
Facebook: Mellby Ör Inn

Stenåsa Stugor & Camping  
Stenåsa Stugor & Camping är en trestjärnig, naturskön camping mitt i världsarvet 
på sydöstra Öland med sandstrand mot Östersjön. Vida strandängar omger denna 
lugna oas med en artrik flora och fauna inpå knutarna. För barnen finns lekplats med 
gungor och rutschbana samt äventyrsgolf för hela familjen. Besök oss gärna även 
under vår och höst när fågelsträcken drar längs kusten och du kan höra fågelsång i 
träden utanför stugan eller husvagnen. Med sitt rika fågelliv direkt inpå knuten så är 
vi en av Ölands bästa fågellokaler. De stora strandängarna runt omkring campingen 
inbjuder till vandringar och utforskning av den artrika floran med att flertal 
orkidéarter. Vi är ett bra ställe att utgå ifrån för att utforska södra Ölands världsarv, gå 
en tur på alvaret eller åka på konstrunda och skördefest. 

Adress: Slagerstad, 386 62 Mörbylånga
Telefon för bokning: 0485-440 78, 070-364 01 54, 073-980 55 65
E-post: info@stenasa.com
Webbplats: www.stenasa.com

Ventlinge stuguthyrning och Ventlinge ställplats  
Stuguthyrning: Tre stycken stugor 65-70 kvadratmeter, rök- och djurfria, hög standard, 
havsutsikt. Fullt utrustade. 
Ventlinge ställplats: Stora platser på gräs, havsutsikt, WC/dusch, diskmöjligheter, 
tömning av latrin och gråvatten, påfyllning av vatten, WiFi, lugn och ro, fina 
promenadvägar. En pärla mitt i världsarvet. Nära rik natur och fågelliv. Ett stenkast 
ifrån alvaret.  
Adress: Ventlinge 118, 386 63 Degerhamn
Telefon: 0485-66 11 24, 070-353 28 25, 070-685 56 73 
E-post: louise.ventlinge@gmail.com
Facebook: Ventlinge stuguthyrning och Ventlinge ställplats
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Lär dig mer om världsarvet -  
infopunkter och utställningar
Utställning: Naturpunkten, 
Länsstyrelsen i Kalmar län  
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 
här kan besökarna passa på att spela 
memory med bilder från världsarvet. 
Utställningen har öppet när turistbyrån i 
Färjestaden är öppen.
Adress: Träffpunkt Öland 102, 386 33 
Färjestaden  
Webbplats: oland.se

Utställning: Vimla i världsarvet  
En liten lekfull utställning om världsarvet 
på södra Öland visas på Färjestadens 
bibliotek, Ölands köpstad.  
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. 
Himmelsberga visar flera 
världsarvsutställningar under 2020.  
Adress: Himmelsberga Bygata 1,  
387 93 Borgholm 
Webbplats: olandsmuseum.com

Fyra informationsplatser på södra Öland  
På följande platser finns informationstavlor för dig som vill veta mer om Södra Ölands 
odlingslandskap; Norrgården i Ventlinge, tema lantbruk i världsarvet då och nu. 
Parkeringen vid Naturbokhandeln i Stenåsa, tema sjömarker och fågelliv.
Station Linné, tema insekter och alvarmarker.
Parkeringen vid Eketorps borg, tema södra Ölands förhistoria.
Kalmar läns museum har stått för textbearbetning och layout av skyltarna på uppdrag 
av Mörbylånga kommun. Texterna kombineras med ett rikt bildmaterial.
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En internationell utblick
Världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap samarbetar, genom 
Mörbylånga kommun, med andra 
världsarv runt södra Östersjön i ett 
Interreg South Balticprojekt – DUNC, 
Development of UNESCO Natural and 
Cultural assets.  

Projektet arbetar med FN:s mål för 
hållbar utveckling och Unescos riktlinjer 
för hållbar turism. Världsarven lär av 
varandra genom att initiera, utveckla och 
prova nya produkter. Den här broschyren 
är en del av projektet. 
Fler världsarv som ingår i projektet: 
Kuriska näset 
Bara 30 mil från södra Öland ligger 
Kuriska näset, ett världsarv delat 
mellan två länder: Litauen och Ryska 
federationen. Kuriska näset är ett 
spektakulärt kulturlandskap som 
formades för över 5000 år sedan, 
då sanddyner började bilda näset. 
Människan har påverkat landskapet 
genom att ständig försöka stoppa 
sanddynernas vandringar. Här finns 
sanddyner som är uppåt 60-70 meter 
höga. Kuriska näset skrevs in på Unescos 
världsarvslista år 2000.  

Örlogsstaden Karlskrona 
Örlogsstaden Karlskrona är södra Ölands 
närmaste världsarv. Karlskrona byggdes 
i slutet av 1600-talet då det behövdes 
en stark befästning i södra Sverige. 
Inspiration hämtades från andra länder 
och när Karlskrona stod klart var det en 
av de modernaste flottbaserna i världen. 
Staden blev sedan ett föredöme och 
inspiration för andra städer. Örlogsstaden 
blev utnämnd till världsarv år 1998.

Stralsunds och Wismars medeltida 
centrum

De tyska städerna Stralsund och Wismar 
är gamla hansestäder och har även 
fungerat som svenska administrativa 
centrum. De fördes upp på Unescos 
världsarvslista år 2002. Städerna har 
mycket välbevarade stadskärnor med 
tidstypiska tegelbyggnader i gotisk stil, 
vilket är vanligt runt södra Östersjön. 
Katedralerna och rådhuset i Stralsund är 
kanske de mest iögonfallande, men där 
finns också små mysiga gränder och torg. 
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