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VÄLKOMMEN TILL
BLESSELLSKA GÅRDEN
FÅRÖ, LAU TER

Café i Orangeriet.
Glas och porslin av Eva Darpö i Galleriet.

Öppet dagligen 23 juni – 20 augusti, 11.00 – 18.00
Öppet Fårönatta 16 september, 12.00 – 22.00

Ring för mer info 070-300 66 90  •  www.evadarpo.se

Förord av Ann Lindgren

Med denna skrift vill vi ge er besökare, 
delårsboende och Fåröbor tips om alla 
möjligheter till upplevelser och aktiviteter 
på Fårö. Allt från bad, restauranger, ca-
féer, bagerier, musik, konserter, föredrag, 
bio, utställningar, konst, design, hantverk, 
marknader, loppisar, gårdsbutiker, cyk-
ling, ridning, yoga, träning, tennis, fotboll 
och mycket annat.
 Ingmar Bergmans anda präglar i hög 
grad Fårö. Bergmancentret med utställ-
ningar, filmvisningar, föredrag, safariturer 
till Bergmans inspelningsplatser lockar 
tusentals besökare. Där finns också en 
kreativ verkstad för såväl vuxna som 
barn.
 I skriften intervjuar vi Bergmancentrets 
nya platschef, Lena Axedin och Kerstin 
Kalström, en av Fårös starka kvinno-
profiler. Hon är guide och intendent för 
Stiftelsen Bergmangårdarna som omfattar 
Ingmar Bergmans olika fastigheter vid 
Hammars och Dämba. Dit kan stipendi-
ater söka för att arbeta och bo. Och en 
av årets stipendiater är Stefan Sundström 
som presenteras i en av artiklarna.
 Lena Axedin och Kerstin Kalström ser 
båda med tillförsikt på utvecklingen av 
Bergmancentret. Nästa år, 2018, blir ett 
stort jubileumsår då det är 100 år sedan 
Ingmar Bergman föddes.
 I samma byggnad ryms också Fårö 
Museum som drivs av Fårö Hembygds-
förening. I år öppnas en ny stor arkeo-
logisk och kulturhistorisk utställning om 
Fårö. Där får besökaren följa Fårö genom 
fyra tusen år. Från stenålder, genom 
vikingatid och medeltid, fram till idag.
 Vi berättar också om glaskonstnären 

VÄLKOMMEN
TILL FÅRÖ

Eva Darpö och hennes man, Bo Palm-
quist, tidigare teknisk chef och chefpro-
ducent vid Malmö Opera. De startade 
ett nytt liv tillsammans för fem år sedan 
då de köpte det gamla kalkpatronhuset 
från 178, Blessellska gården vid Lauter. 
Ett omfattande renoverings- och om-
byggnadsarbete sattes igång och som 
fortfarande pågår. I den gamla ladan 
har Eva Darpö sitt galleri. Nytt för i 
år blir tillkomsten av ett orangeri med 
enklare servering och utställning av Evas 
glaskonstverk.
 Attraktiva musik- och kulturupple-
velser äger rum i Svarta Fåret vid Broa 
19 – 2 juli. Konserterna vid Gåsemora är 
populära. I sommar uppträder och spelar 
bland annat Weeping Willows. Gitarristen 
i bandet, Ola Nyström, berättar om sin 
karriär och sin relation till Fårö.

Vi önskar er en härlig tillvaro på Fårö – 
året runt!

Ann Lindgren
Ordförande
Föreningen Fårö Framtid
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

Lena Axedin heter den nya platschefen 
vid Bergmancenter. Hon talar lyriskt om 
sin nya uppgift att verka för att fler besö-
kare ska hitta till det vackert belägna Berg-
mancentret vid Kyrkviken på Fårö. Och 
inte minst att Fåröborna ska känna stolt-
het över Bergmancentret som ursprungli-
gen var Fårös västra skola, en av öns två 
skolor. När Stiftelsen Bergmancenter bild-
ades 2009 av Gotlands kommun och för-
eningen Fårö Framtid skänkte kommunen 
den nedlagda skolan till stiftelsen. Fårös 
utvecklingsbolag, FUAB, bildades och 
ansvarade därefter för byggnadens total-
renovering. 
 Lena Axedin och hennes man Lars-
Åke flyttade permanent från Stockholm 
till Fårö i vintras. De har tillsammans lång 
erfarenhet från skolvärlden. Länge drev 
de en friskola och under senare år har 
Lena varit biträdande rektor vid en stor 
skola i västra Stockholm. Hon bestäm-
de sig redan tidigt förra hösten att säga 
upp sig för att kunna flytta till Fårö. Och 
så fick hon er bjudandet att bli platschef 
vid Bergmancentet med ansvar för bud-
get samt alla praktiska frågor kring verk-
samheten som bland annat anställning av 
personal, Café Smultronstället, utveckling 
av hemsidan, biljettförsäljning, bokningar 
och utställningar. En ”klippa” i verksam-
heten är också kanslisten Monica Kahl-

BERGMANCENTER & 
BERGMANGÅRDARNA

Bergmancenter ska vara en levande kulturplats, helt i Ingmar 
Bergmans anda – så säger nya platschefen Lena Axedin. Och 

tillsammans med Kerstin Kalström, som är intendent för Stiftelsen 
Bergmangårdarna, driver de frågor som rör det kulturarv på Fårö 

som Ingmar Bergman lämnat efter sig.  

ström. Konstnärlig ledare för innehållet i 
utställningarna och Bergmanveckan, som 
inleds måndagen efter midsommarhelgen, 
är Heléne Beltrame Linné.
 Guide och ”parhäst” till Lena är 
Kerstin Kalström, en av Fårös starka kvin-
noprofiler. Hon är ordförande i FUAB, 
utvecklingsbolaget, som är hyresvärd för 
Bergmancentret och Fårö Museum i sam-
ma byggnad. Kerstin Kalström har under 
många år varit guide vid bussturerna till 
olika inspelningsplatser på Fårö av Berg-
manfilmer, så kallade Bergmansafaris. 
Hon guidar också vid utställningarna på 
Bergmancentret. I sommar invigs en ny 
utställning som ska utgå ifrån året 1957 då 
Smultronstället och Sjunde inseglet spela-
des in samt om Ingmar Bergmans liv och 
förankring på Fårö.
 – När det kommer flera bussar med kanske 
40 – 50 passagerare i varje går det inte att 
gå runt i det långsträckta huset med samtli-
ga. Jag börjar därför med att ge en samlad 
muntlig information i biografteatern. Däref-
ter får var och en gå runt själv i egen takt och 
ta till sig utställningarna. Alla är ju heller 
inte intresserade av samma sak.
 Kerstin Kalströms huvuduppdrag är 
som intendent för stiftelsen Bergmangår-
darna. Hon och hennes man ansvarar för 
tillsynen och skötseln av husen som ägdes 
av Ingmar Bergman, inte minst hans eget 

Lena Axedin och Kerstin Kalström. Fotografi Markus Moström
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bostadshus vid Hammars. När fastigheter-
na var på väg att säljas på öppna markna-
den köpte överraskande 2009 den ganska 
okände norrmannen Hans Gude Gudesen 
hela egendomen och ropade också in ge-
nom bulvaner vid Bukowskis auktion Ing-
mar Bergmans möbler och andra inventa-
rier från bostadshuset.
 Hans Gude Gudesen, är ursprungli-
gen utbildad arkeolog vid Oslo universitet 
men övergick sedan till att arbeta några år 
i USA med teknikutveckling. Han grun-
dade senare många IT-företag i miljard-
klassen, bland annat med datalagrings- 
och sökmotorlösningar. 
 Efter Ingmar Bergmans död somma-
ren 2007 visade det sig att hans sista vilja 
var att allt som han lämnade efter sig på 
Fårö skulle avyttras. Ingmar Bergmans 
dotter Linn Ullman hade dock en dröm 
och en vision för Bergmangårdarna. ”Då 
min far levde talade han ofta om att omge 
sig med utövande konstnärer här på Fårö. 
Han såg framför sig, efter sin död, att hans 
hus skulle fortsätta att vara mötesplats för  

 
människor som arbetar med musik, film, 
foto, teater och litteratur.”
 Linn Ullman intervjuades i den norska 
kvällstidningen Dagbladet om sin kamp 
för att rädda husen på Fårö från att säljas. 
Hans Gude Gudesen läste artikeln och till-
talades av hennes tanke att göra detta till 
en mötesplats för konstnärer. Norrmannen 
gick in och räddade såväl fastigheter som 
bohag och står nu som ägare av Bergman-
gårdarna.
 Linn Ullmans vision har sedan blivit 
verklighet. Bergmangårdarna används nu 
till att kunna ta emot konstnärer, forskare 
och journalister från hela världen. Stiftel-
sen erbjuder boende och arbetsplats till sti-
pendiaterna från en vecka till upp emot en 
månad under perioden mars till och med 
oktober för att kunna arbeta i samma miljö 
som gav inspiration till Ingmar Bergman 
under drygt fyra decennier. De får sitta 
och arbeta i hans bostadshus men inte bo 
där utan i sex av de övriga husen. Sam-
manlagt finns det 2 bäddar.

Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

 – Jag tar emot stipendiaterna och guidar 
dem runt under första dagen. Dagen därefter 
träffar jag dem på Hammars, Bergmans bo-
stadshus, berättar mer om Fårö och ger dem 
var sin karta över Fårö. Under stipendiater-
nas period får de se en film i Bergmanbio-
grafen, ibland kan det bli en film i veckan. 
Jag vill att de ska förstå vilken miljö de har 
kommit till och känna vördnad för, säger 
Kerstin Kalström. 
 Kostnaden för fastigheternas drift och 
skötsel betalas helt av Hans Gude Gude-
sen, allt från försäkringar, skatt, el, repa-
rationer, inköp av nya vitvaror etc. Det är 
alltid något som behöver bytas ut som till 
exempel en vitvara, en vägg behöver må-
las, byggnader måste renoveras, nya ving-
ar behövs till kvarnen med mera.
 Lena Axedin och Kerstin Kalström ser 
båda med tillförsikt på utvecklingen av 

Bergmancentret. Nästa år, 2018, blir också 
ett stort jubileumsår: 100 år sedan Ingmar 
Bergman föddes.
 –Vi känner ett stöd från Fåröborna och 
Bergmanfamiljen. Här på Fårö svamlar man 
inte, antingen gillar man eller också vänder 
man ryggen. Inget mitt emellan.
 Lena understryker och jämför med sina 
tidigare uppdrag i yrkeslivet:
 – Här kan en del kännas mer trevande. 
Men ledarskapet är detsamma i grunden. 
Viktigast av allt är att kommunicera.
 Och det har hon uppenbarligen lyckats 
med, såväl med övriga verksamma inom 
Bergmancentret som med de ansvariga vid 
Fårö Museum. 
 – P.S. Ett tips är att läsa Linn Ullmans 
bok ”De oroliga”, en roman om far och dotter 
på Fårö.

Interiör av Ingmar Bergmans bostadshus. Fotografi Markus Moström

God kommunikation är viktigt för ett gott samarbetsklimat anser Lena och Kerstin. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Markus Moström • Scen & Utställning

En av årets stipendiater på Bergmangår-
darna är artisten och låtskrivaren Stefan 
Sundström. Hans bidrag till det svenska 
musikarvet har rötterna i progg- och punk-
scenen. Och genom sitt artisteri har han 
verkat som vår tids ambassadör för den 
svenska vistraditionen. Något han också 
hyllats för med bland annat Stockholm 
stads Bellmanpris, Fred Åkerström-sti-
pendiet, Cornelis Vreeswijk-stipendiet och 
Evert Taube-stipendiet. Personligen ser 
jag Stefan Sundströms gärning som ”gru-
set i maskineriet” med den så välbehövliga 
och uppfriskande friktionen i en alltmer 
väloljad och kommersiell musikindustri. 
Slätstruket och opersonligt är inget som 
landar i beskrivningen av Stefan.
 Stefans samhällsengagemang och per-
sonliga kall för miljöfrågor har alltid varit 
tydligt. Genom böcker, radio- och TV- 
program och föreställningar har han lyft 
hållbarhet på både ett politiskt och ett var-
dagligt plan. Och det är i viss mån detta 
engagemang som ledde honom till Fårö 
två veckor i april för att arbeta.
 – Jag bodde i Ingmar Bergmans ”Skrivar-
stuga”, ett litet mysigt och isolerat hus nära 
havet, tvåhundra meter ifrån Bergmans bo-
stadshus. Jag arbetade framför allt med en 
bok som på ytan handlar om tomatodling. 
Men egentligen är det en slags självbiografi 
med ett historiskt perspektiv.

STEFAN SUNDSTRÖM
STIPENDIAT VID

BERGMANGÅRDARNA
Stefan Sundström blev tipsad av en journalist, under en intervju i 
Norge, att söka vistelsestipendiet som Stiftelsen Bergmangårdarna 

erbjuder konstnärer, forskare och journalister. 

Stefan berättar hur väl omhändertagen 
han blev av makarna Kalström som an-
svarar för driften av Bergmans fastigheter. 
 – De satte mig in i förhållandena och 
gjorde så jag kände mig bekväm i den hög-
litterära miljön. Och vistelsestipendiet var 
skitbra. Fick mycket gjort! Äntligen lugn 
och ro kan man säja. Fåglar och hav på 
morgnarna.
 På fråga om hans relation till Ingmar 
Bergman svarar Stefan att han egentligen 
inte haft någon.
 –Tyckte att han verkade svår. Nu fattar 
jag vilken konstnär han var. Är just nu rätt 
hårt insnöad på honom och filmen Persona. 
Jag bodde ju mitt i scenografin så att säga. 
Vi tittade på filmen en kväll i Dämba. Jäv-
ligt bra faktiskt! För att inte tala om kalas-
pinglorna Liv Ullman och Bibi Andersson. 
Där fick man nått att fundera på!
 Utöver arbetet så hann Stefan med att 
se sig omkring på ön.
 – Jag blev lite omkringskjutsad av lokala 
vänner. Bland annat upp till fyren och Gå-
semora. Och så Langhammars såklart.
 En av vännerna Stefan hänvisar till är 
gitarristen Ola Nyström som tidigare spe-
lade i Stefans kompband Apache som se-
dan blev Weeping Willows.
 Vi ser nu fram emot Stefans komman-
de bok, som till del skrivits i samma miljö 
som Ingmar Bergman verkat.

Fotografi Markus Moström
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NATURSKYDDADE
OMRÅDEN

Naturreservaten
Naturvärdena skyddas genom naturreservat 
(Digerhuvud, Gamla hamn, 
Langhammars, Marpes, Verkegards, 
Ryssnäs, Skalahauar och Ullahau), 
djurskyddsområden (Lagholmen och 
Norsholmen) och strandskyddsområden 
(Ekeviken och Skärsände) – se karta. 
Inom dessa gäller särskilda bestämmelser. 
Information om de olika naturreservaten finns 
tillgänglig i anslutning till områdena.
 Påpekas bör också att vi har en för hela 
riket gällande terrängkörningslag. I korthet 
innebär den att det inte är tillåtet att köra 
med motorfordon utanför vägarna. Och det 
gäller all slags terräng – skogar, hagar, ängar, 
betesmarker, stränder. På Fårö är denna 
bestämmelse särskilt viktig att följa då det 
gäller stränderna som är mycket känsliga för all 
påverkan.
 Sedan 1998 har Fårö egna tillsynsmän i 
naturreservaten. Tillsynsmännen är anställda 
av Föreningen Fårö Framtid i samarbete 
med Länsstyrelsen med uppgift att bland 
annat kontrollera att bestämmelserna för 
naturreservaten efterföljs.

Djurskyddsområden
Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet 
att besöka Fårös två djurskyddsområden 
Lagholmen och Norsholmen. Och på 
Norsholmen är det förbjudet hela året att 
framföra motordrivna fordon.

Tänk på att inte:
• Förstöra eller skada naturföremål genom att 
  exempelvis hacka, mejsla eller knacka bort 
  fossil ur raukar eller övrigt berg och föra
  bort sten och fossil
• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 
  levande eller döda träd och buskar
• Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt 
  skada växter och träd
• Göra upp eld annat än på anvisade platser 
• Framföra motordrivet fordon på annat än 
  anvisade vägar och leder
• Parkera annat än på särskilt anvisade platser
• Tälta eller ställa upp husbil och husvagn
• Avsiktligt döda, skada eller samla in djur 
  och insekter
• Sätta upp tavla skylt eller affisch
• Medföra ej kopplad hund

Under tiden 15 mars – 15 juli är det dessutom 
inte tillåtet att vistas på ön Marpesholm 
med närmaste omgivningar samt inom den 
sydligaste delen av Ryssnäs (gränsen för 
förbudsområdet är markerad med skyltar i 
terrängen).

Särskilda strandskyddsområden
För de särskilda strandskyddsområdena 
(Ekeviken och Skärsände) gäller att det inte 
är tillåtet att tälta eller ställa upp husbil eller 
husvagn. Vid Ekeviken är det dessutom inte 
tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser 
nattetid mellan klockan 2.00 – 06.00.

VAR RÄDD OM FÅRÖ

Information • Natur & Kultur

Ett område med Fårös unika karaktär måste skyddas för
att bevaras för framtida generationer. På grund av sina höga natur- 
och kulturvärden är ön i sin helhet utpekat som riksintresse. Utöver 
detta är stora delar av Fårö utpekade som särskilda riksintressen
för kulturmiljö respektive naturvård. Inom riksintresseområdena 

gäller speciella restriktioner.
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I år gästas Stora Gåsemoras artistscen 
återigen av Weeping Willows. Premiär- 
framträdandet på Fårö ägde rum 2015 och 
de återvänder nu till ön efter en succéar-
tad vår med exklusiva jubileumskonserter. 
Bland annat i Globen där de bjöd på or-
kestrerade versioner av sina popklassiker 
från 1997, uppbackade av Gävle Symfo-
niorkester.
 – Det är nu 20 år sedan vårt debutalbum 
”Broken Promise Land” släpptes och vi har 
firat det med tre jubileumskonserter i Globen, 
berättar Ola Nyström när vi möts i hans kök 
på Fårö.
 – Vi var bokade för en spelning lördagen 
den 1 april. Men när biljetterna släpptes tog 
de omedelbart slut och ytterligare två spel-
ningar bokades in samma helg.
 Bandet framförde alla låtar på debutal-
bumet och i den ordning de ligger på plat-
tan. Efter en paus fortsatte konserten med 
en blandning ur bandets övriga repertoar. 
Allt ackompanjerat av stråkar i ett storsla-
get orkesterarrangemang av Pål Svenre, 
förutom ett nummer som arrangerades av 
dirigenten Christoffer Nobin. 
 Ola Nyström är en av bandets gitarrister 
och har varit med från 1995 när Weeping 
Willows bildades. Förutom Ola består 
idag bandets grundmedlemmar av Anders 
Hernestam på trummor, Niko Röhlcke på 
gitarr, pedal steel guitar och klaviatur samt 

OLA NYSTRÖM
WEEPING WILLOWS

Artikel av Markus Moström • Scen & Utställning

Sommaren 2017 spelar Weeping Willows i den vackra
miljön på Stora Gåsemora på Fårö. I den svenska popgruppen
spelar gitarristen Ola Nyström som har familjeband till Fårö.

Jag träffar Ola i hans hus på Fårö där han berättar om
sin karriär och sin livslånga relation till ön.

sångaren Magnus Carlson. När de åker 
på turné har de även med sig basisten 
Anders Kappelin. 
 Weeping Willows har sedan den fram-
gångsrika albumdebuten byggt upp en lo-
jal skara av fans. En stor del av dessa skulle 
falla in under kategorin ”deppiga svenska 
män” som fastnat för bandets vemodiga 
texter och melodiösa kompositioner med 
influenser från 1950-, 1960- och 1990-ta-
lets soul- och pophistoria. Tio album har 
de släppt om man räknar in samlingsplat-
tan ”Singels again”, ”A reminder” med 
B-sidesmaterial och julskivan ”Christmas 
Time Has Come”. Med plattan ”Into The 
Light” från 2002 fick de en stor listhit med 
låten ”Touch Me” och också på följan-
de album ”Presence” från 2004 med låten 
”Stairs”. Sist ut är ”Tomorrow Became 
Today” som släpptes i mars 2016.

Weeping Willows. Fotografi Johan Bergmark

Ola Nyström med hunden Sigge vid sitt hus på Fårö. Fotografi Markus Moström
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Bandets publik har ständigt ökat genom 
åren. Och sedan sångaren Magnus Carl-
son varit med i TV-programmen ”Jills Ve-
randa” och ”Så Mycket Bättre” har ban-
det vuxit i popularitet. 
 Ola föddes den 11 juni 1960 och växte 
upp i Bromma med föräldrarna Ingrid och 
Osborne Nyström samt sina två äldre brö-
der Per och Anders. Ola gick på Ålstens-
skolan där han också tog några musiklek-
tioner. Men det var hemma i pojkrummet 
det verkliga musikintresset växte. 
 – Som elva-, tolvåring satt jag hemma och 
tog ut Rolling Stoneslåtar på gitarren. Jag 
hade en gammal rullbandspelare som jag 
satte på halv hastighet för att hinna med att 
plocka ut tonerna.
 Mamma Ingrid har berättat att Ola hade 
framtiden utstakad på ett plakat uppsatt 
på väggen ovanför sin säng.
 – Det var en almanacka, säger Ola. Jag 
kryssade för varje dag som gick inför skol-
avslutningen sista året i grundskolan. Jag 
hade egentligen ingen tydlig målsättning då 
att bli musiker. Men jag var klar över att 
jag var färdig med skolan, säger Ola leende. 

Olas koppling till Fårö har varit livslång.
 – 1959, året innan jag föddes, sökte min 
mormor ett sommarställe. Och efter tips av 
pappa Osborne, som hade besökt Fårö som 
ung, köpte hon ett hus här. Jag var bara 14 
dagar gammal när jag kom till Fårö med 
mamma och pappa första gången. Och hit 
åkte hela familjen sedan varje sommar.
 Huset som Olas mormor köpte är det 
hus han nu själv äger. Ola minns en av 
grannarna, Herbert ”Kärren” Olsson, en 
välkänd profil på Fårö.
 – Herbert kom ofta på besök hos oss och 
berättade historier på Fårömål. Hans smek-
namn ”Kärren” fick han av platsen där hu-
set står, berättar Ola.
 – På den tiden fanns inte vatten och el i 
huset. Jag minns att vi eldade med fotogen 
för att få ljus och värme och vi hämtade 

vatten från brunnen på gården. Och färjan 
över till Fårö var liten och tog bara tolv 
bilar och vi körde på grusvägar från Broa 
för att komma till huset.
 År 1987 flyttade föräldrarna till Fårö 
permanent. Ola hade vid den tiden flyt-
tat hemifrån och etablerat sig som musi-
ker på Södermalm i Stockholm. I början 
på 1980-talet turnerade han mycket med 
reggaebandet Calcutta Transfer. Och vid 
sidan av rep och spelningar jobbade han 
extra som busschaufför på SL. Det blev 
även ett halvår i Visby 1984 och sommar-
jobb på Fårö 1986 och 1987. Och 1987 fick 
han jobb som vaktmästare och ljudtekniker 
på Sami – Svenska Artisters & Musikers 
intresseorganisation.
 Det var först i början på 1990-talet som 
Ola kunde försörja sig helt och hållet på 
musiken. Bland annat genom sitt enga-
gemang i Stefan Sundströms kompband 
Apache.

 – Omkring 1984 / 85 lärde jag känna Ste-
fan Sundström vilket senare ledde till att 
jag blev gitarrist i Apache. Vi jobbade med 
förproduktionen till albumet ”Hå Hå Ja 
Ja” här på Fårö 199, säger Ola.
 Det var ur kompbandet Apache som 
Weeping Willows senare grundades när de 
slogs samman med några ur coverbandet 
Hillbilly Boys.
 – Hillbilly Boys bestod bland annat av ett 
gäng bartenders och servitörer på restaurang 
Kvarnen på Södermalm. Och vi hade hört 
talas om sångaren Magnus Carlson och gick 
dit och lyssnade en kväll när de spelade. Vi 
bjöd in dem till en spelning med Apache.
 Det var starten för det som skulle bli 
Weeping Willows. Men innan de började 
skriva och framföra eget material gjor-
de bandet covers på låtar från 1950- och 
1960-talen.

 – Det var faktiskt jag som bokade vår för-
sta officiella spelning. Den var på Munken 
i Visby. Men vi hade inget namn då, så det 
var på färjan över till Gotland som namnet 
Weeping Willows kom till, säger Ola och 
skrattar.
 Under åren har Ola också medverkat 
som gitarrist på inspelningar och live-spel-
ningar för bland andra Johan Johansson, 
Kjell Höglund och Lars Winnerbäck. Ola 
har även varit med och skrivit filmmusik 
till filmerna ”Drömprinsen – Filmen om 
Em” och ”Tsatsiki, morsan och polisen.” 
Och förutom i Weeping Willows spelar 
Ola också i bandet Club Killers. 
 – Club Killers var en månadsklubb på 
Debaser Slussen dit vi bjöd in gästartister 
som till exempel Håkan Hellström, Miss Li 
och Magnus Carlson. Men idag är spelning-
arna med Club Killers mer sporadiska.

Ola vid ett av husen på gården som han själv byggt.
Fotografi Markus Moström

Sigge vill gärna följa med Ola när han klättrar vid klintstranden. Fotografi Markus Moström
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digt kul att spela här för grannar, familj 
och vänner.
I sommar väntar en mindre turné på sju, 
åtta spelningar med Weeping Willows.
Och den 26 juli är det alltså dags igen för 
Ola Nyström att stega upp på scenen i 
den gamla ladan på Stora Gåsemora gård. 
Och denna gång är bandet förstärkta med 
Goran Kajfes och Per ”Ruskträsk” Johans-
son på blås samt Pål Svenre på Keyboard. 
 Precis som vanligt kommer publiken att 
bjudas på manligt svårmod iklätt smäktan-
de poparrangemang med nostalgisk doft 
från förra seklets mitt. Allt framfört med 
stor och genuin värme från ett av Sveriges 
absolut bästa liveband – Weeping Willows. 
Inte ett öga kommer att vara torrt!

Artikel av Markus Moström • Scen & Utställning

Sedan Ola som 19-åring flyttade hemifrån 
och till Södermalm har han blivit kvar 
där. Idag bor han tillsammans med sin fru 
Sanna och hunden Sigge. Sanna arbetar 
som lärare och undervisar i svenska som 
andra språk. Men hon har en bakgrund 
som långtradarchaufför och under en tid 
körde hon långtradare för Rolling Stones 
stora turnéfölje i Europa. Och det var när 
Sanna körde för Riksteatern som de lärde 
känna varandra. Några år senare blev de 
ett par och 2008 gifte de sig på stranden 
vid Hammars på Fårö.
 Ola har två vuxna barn sedan tidigare, 
Angelina 5 och Aron 29. Angelina bor se-
dan ett par år tillbaka i Kalifornien.
 – Jag var där i januari senast och hälsade 
på. Och sedan tre år tillbaka är jag Morfar, 
säger Ola och ler.
 Aron bor i Stockholm och har gått i 
pappas fotspår och sysslar även han med 
musik. Han har också uppträtt på Stora 
Gåsemora. Det var 2016, med eget låtma-
terial, som förband till Lars Winnerbäck. 
 När vi fikat klart, och är på väg ut för 
att ta några porträttbilder i omgivningar-
na, frågar jag hur det går för Aron. 
 – Bra. Det är väldigt roligt. Aron är 
verkligen dedikerad och målmedveten när 
det gäller sitt låtskrivande och det han gör, 
säger Ola stolt. 
 Ola åker ofta till sitt hus på Fårö mellan 
spelningar och turnéer. Där samlas familj 
och vänner för att umgås. Inte sällan för 
gemensamma middagar hemma hos för-
äldrarna Ingrid och Osborne som genom 
åren varit en stor del av Fårös kulturliv på 
olika sätt.
 – Till Fårö åker jag när jag är ledig. Jag 
har sällan haft några musikaliska eller an-
dra kulturella engagemang här på samma 
sätt som mina föräldrar. Spelningarna på 
Stora Gåsemora är undantagen och jag vet 
faktiskt inte exakt hur det gick till när vi 
bokades in här första gången 2015. Det var 
inget jag hade pushat för. Men det var väl-

Under fotograferingen dyker plötsligt Olas vän Stefan Sundström upp. Fotografi Markus Moström

Konsert vid Stora Gåsemora 2015. Fotografi Markus Moström
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Den röda turen startar vid Lauter och 
går mot Marpes och är cirka 11 km lång.
 Cykla söderut till första större väg till 
höger (precis före brevlådorna som ligger 
på vägens högra sida). Åk mot Jauvika fis-
keläge (men inte ända ner). 
 Direkt efter det stora vita huset på vän-
ster sida tar du vänster. Efter 20 meter tar 
du höger vid soffan. Passera skylten: ”Ej 
obehöriga motorfordon”.
 Följ den lättåkta skogsvägen i 1 km till 
Gamlahamn. Därifrån följer du bilvägen 
1, km. Vid ny skylt ”Ej obehöriga mo-
torfordon” tar du till höger, in på en min-
dre skogsväg. Direkt efter trådstaketets 
öppning tar du till vänster. Åk fram till 
en grind där Marpes naturreservat börjar. 
Ta till höger efter grinden. Vid nästa 
”vägskäl”, där två vägar delar sig med li-
ten vinkel, tar du åter höger. Efter ungefär 
15 min på en knagglig väg är du framme 
vid Marvikens fågelskyddsområde. Själva 
stranden får ej beträdas 15 /  – 15 / 7. Följ 
vägen till vänster förbi ett litet hus till 
Marpesgårdarna.
 Vid Marpesgårdarna kan du välja att föl-
ja den gula turen eller fortsätta den röda.
 För att fortsätta den röda turen passerar 
du grinden. Före kvarnen tar du hjulspå-
ren till vänster och kommer ut på en liten 
vacker väg till höger om Marpes träsk. Du 
är nu i naturreservatet igen. Du lämnar 
sedan naturreservatet genom den grind du 
tidigare passerat. Fortsätt sedan rakt fram 

tills du kommer till vägen mot Gamla-
hamn där du tar till vänster. Från Gamla-
hamn tar du samma väg som du tidigare 
kom och åker tillbaka till Lauters via Jau-
vika fiskeläge. Har du kaffe kvar så åk ner 
till fiskeläget och njut vid hamnen.

Den gula turen startar vid Marpes och är 
en sträcka på 7 km.
 Här åker du rakt fram och fortsätter den 
asfalterade vägen till en T-korsning där du 
tar höger mot Lansa. Fortsätt den asfalte-
rade vägen mot Norra Gattet.
 När asfalten slutar vid Norra Gattet tar 
du direkt till höger före skylten ”Fordon-
strafik förbjuden”. En underbart vacker 
väg (hjulspår i terrängen) som leder mot 
Stutsviken. 
 När du åter når vägen tar du sedan ner 
till vänster mot fiskestugorna vid Stutsvi-
ken. Strax före husen väljer du den steniga 
vägen till höger. Strax delas den och du 
väljer vänster. Den steniga vägen mynnar 
ut i en skogsväg med en grind och lamm. 
När du kommer till öppen mark åk då inte 
genom den öppna grinden till vänster utan 
fortsätt upp mot skogen. När du kommer 
ut på vägen fortsätter du mot Marpesgår-
darna där du startade. Du har nu åkt en 
slinga på omkring 7 km.
 Här kan du fortsätta den röda turen upp 
mot Lauters via Gamlahamn. Då har du 
avverkat en sträcka på 18 km. 

UPPLEV FÅRÖS
NATUR PÅ CYKEL

Artikel av Britt-Marie Dyrke • Sport & Fritid

Ett av de bästa sätten att uppleva Fårö är på cykel. 
Och i år har vi tagit fram nya turer att följa. Oavsett om du

ämnar att träna, eller vill ta en lugn tur med picknick packad i 
cykelkorgen, får du njuta av Fårös omväxlande natur.

Naturreservat

Naturreservat

Röda turen är cirka 11 
km. Gula turen är cirka 
7 km. Dessa turer går 
lätt att kombinera till en 
tur på omkring 18 km.
 Tänk på att stänga alla 
grindar du öppnar! Det 
kan gå lamm i hagen.
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För fem år sedan började Eva Darpö och 
Bo Palmquist ett nytt liv tillsammans på 
Fårö. Eva glaskonstnär, har vistats på Got-
land och Fårö sedan hon var nyfödd efter-
som hennes mamma var gotländska. 1987 
köpte hennes föräldrar en gård på Fårö. 
Bo har varit teknisk chef och chefprodu-
cent vid Malmö Opera och har sedan ti-
digare ingen anknytning till Fårö. ”Jag har 
alltid haft en längtan till landet och en gård 
att sköta och nu har den drömmen gått i 
uppfyllelse. Det har varit en ganska tuff 
men lustfylld resa.”
 De köpte det gamla Gotländska kalkpa-

AGRIKULTUR VID
BLESSELLSKA GÅRDEN

Artikel av Ann Lindgren • Shopping & Gårdsbutik

Eva Darpö och Bo Palmquist lever sin dröm vid Lauter där de 
driver sin gård med glasgalleri och ett nybyggt orangeri.

tronshuset vid Lauter, Blessellska gården 
från 178, och påbörjade ett omfattan-
de renoverings- och ombyggnadsarbete. 
Huset har återfått sin ursprungliga guld-
bruna färg av järnvitriol. Fönsterbågarna 
är nu målade i engelskt rött och dörrar-
na är kimröksblåa. Gamla väggmålning-
ar håller på att tas fram i en av salarna 
på bottenvåningen. Den jättelika tidigare 
oinredda vinden har paret förvandlat till 
ett stort smakfullt vardagsrum, sovrum 
och badrum. Eftersom ombyggnads- och 
renoveringsarbetena beräknades vara så 
omfattande bedömde Eva och Bo att det 
skulle ta ungefär tio år att slutföra projek-
tet. Halva den tiden har nu gått och de 
ligger bra till planeringsmässigt.
 Eva Darpö har sedan hon tog sin exa-
men på Konstfack i glas och keramik 1978, 
varit verksam som glaskonstnär med ut-
ställningar i Sverige och utomlands. I den 
gamla ladan har hon sitt galleri med 
försäljning av färgstarka och annorlunda 
glasföremål med organiskt uttryck inspire-
rade av naturen.
 – Förra sommaren hade vi rekord i antalet 
besökare. Det kom uppåt 300 personer om 
dagen under högsäsong, berättar Eva.
 Det nya orangeriet, ett hus på 90 kva-
dratmeter med glasfasader, började byggas 
under vintern 2016  / 17. Det ska förutom 
Evas glasföremål och växter också rym-
ma ett café med små kravmärkta rätter. 
På sikt ska besökarna också kunna få sig 
ett glas vin eller en öl. Vintertid kommer 
orangeriet att huvudsakligen användas till 

förvaring av medelhavsväxter.
 Ett orangeri och en harmonisk gårds-
bildning var noga planerat och en förut-
sättning då de förvärvade gården för fem 
år sedan, inspirerade av den italienska ag-
riturismen. Många italienska lantgårdar er-
bjuder vid sidan av sin jordbruksverksam-
het turister upplevelser som goda måltider, 
vin, musik och boende.
 –Vi vill presentera vår kulturhistoriska 
miljö med föreläsningar om trädgård, littera-
tur, konst, hälsa. 
 Bo med sin bakgrund inom musikvärl-
den är också lockad att producera olika 
musikarrangemang. Tanken är att gården, 
glasutställningarna och orangeriet ska kun-
na vara öppet även andra tider på året, 
under helger på hösten och våren samt 
under julen.
 – Det mesta är ju stängt här på Fårö efter 
turistsäsongen och många visbybor säger att 
de gärna vill åka hit ut på en helg när det 
inte är långa färjeköer. Vi vill att orangeriet 
med dess innehåll ska ses som ett komplement 
till vår galleriverksamhet och övrigt utbud 
här på Fårö, menar Bo.
 Till Blessellska gården hör också 7 hek-
tar mark och en växande lammbesättning. 
Bo har tagit såväl jägar- som motorsåg-
sexamen och båda har utbildat sig inom 
lammskötsel. Dessutom har de adopterat 

Fanny och Laura, två stora hundar från 
Rumänien och på gården samsas ankor, 
höns, kattor.
 Hela gården med djur och växtlighet är 
numera kravcertifierad. Noggranna eko-
kontroller görs regelbundet.
 Någon sysslolöshet präglar knappast de-
ras nya liv tillsammans på Fårö. Bo:
 – Det har varit ganska tufft med en hel del 
motgångar. Men vi ger oss inte, måste ha 
lite av jävlar anamma. Det är en dröm som 
håller på att förverkligas och vi känner oss 
välkomna och omfamnade av Fåröborna.

Bo och Eva vid Jauvika fiskeläge. Fotografi Markus Moström
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den tiden och ett stort vikingaskepp finns 
för barnen att klättra i.
 Invigningen ägde rum den 6 maj med 
både invigningstalare och deltagare i ett 
”spektakel” som innehöll vikingatida is-
landshästar, Vinorkvinnan själv och hen-
nes eget folk, munkar och medeltida rid-
dare, Herr Gazelius samt en viss Tomas 
Butleks från 1600-talets Kutatavla i kyr-
kan. Nutiden representerades av avgående 
och tillträdande Länsmuseiecheferna Lars 
Sjösvärd och Susanne Thedéen. Framti-
den representterades av fröken Madeleine 
Ahlberg som klippte bandet.

Många är de som lagt ner tid och stort 
engagemang på denna utställning. Av de 
som verkligen varit av stor vikt bör näm-
nas formgivaren Markus Moström och 
den arbetsgrupp som jobbat fram ut-
ställningen, där Gunilla Brogren, Evert 
Fagerberg, Pelle Fahlén, Ingvar Larsson, 
Ronnie Lundin, Ingrid Nyström, Osborne 
Nyström och Kjell Mathson varit synner-
ligen aktiva. Tonny Westerberg och Johan 
Aronsson från Hembygdsföreningens sty-
relse har också arbetat outtröttligt.
 Utställningen är öppen från maj till sep-
tember. Du finner museets öppettider på 
Fårö Hembygdsförenings webbsida eller 
på plats vid Fårö Museum.
 Så kom och titta och låt er överväldigas 
över allt som berättas om Fårö. Det blir en 
resa i tiden!

År 199 fann man en grav vid ett vägbyg-
ge vid Vinor. I graven låg skelettet av en 
kvinna. Bland hennes tillhörigheter fanns 
bland annat ett silverkors. Det har Majvor 
låtit göra repliker av och finns att köpa i 
museets butik under namnet Fårökorset 
eller Vinorkorset. Även kvinnans kläde-
dräkt och andra ting som fanns i graven 
får vi också se.

En vikingatida och en medeltida familj 
finns i lokalen och vi får se och känna på 
deras kläder. En hel del skatter som grävts 
upp under arkeologiska utgrävningar här 
på Fårö är utställda med beskrivningar 
och förklaringar, en mycket spännande ut-
ställning alltså!

Även utanför själva museibyggnaden talar 
utställningen för sig. Fårökonstnären Kaj 
Engström ställer ut en vacker vikingatida 
portal som ska minna om stavkyrkorna på 

Majvor och Sabine har planerat utställ-
ningen som fått namnet ”Fårö – en tids-
resa”. Den presenterar Fårös historia både 
historiskt, kulturellt och arkeologiskt. En 
stor och spännande utmaning. Många har 
varit engagerade i detta. Både snickare, 
målare och konstnärligt planerande. Fårö 
Hembygdsförenings medlemmar har ställt 
upp på otaliga sätt och det har varit roligt 
och spännande att följa arbetet!
 ”Fårö – En tidsresa” presenterar Fårös 
fyratusenåriga historia, från stenålder till 
nutid. Besökarna får se och höra berättas 
om många olika händelser och skeenden.  
 Utställningen har två fixpunkter; den vi-
kingatida graven med den unga kvinnan 
som har fått namnet Vinorkvinnan samt 
Per från det medeltida Langhammars.

För några år sedan startade planerna för en 
arkeologisk och kulturhistorisk utställning 
om Fårö. Monica Engström – sångerska 
och mångårig sommarfåröbo – lade fram 
idén för Majvor Östergren, filosofie dok-
tor i arkeolog och Sabine Sten, professor 
i osteologi. Så gick det något år och Fårö 
Hembygdsförening byggde upp sitt mu-
seum nere vid gamla Västra Skolan, och 
den utställning som visades där sommaren 
2016 framställdes. Under tiden fortsatte 
tankarna på Monicas förslag. Djärva pla-
ner lades och nu är de förverkligade!
 Under vintern har museet byggts och 
målats om. Och Fårö Museum har dess-
utom fått en ny designprofil och logotype.

Artikel av Agneta Söderdahl • Scen & Utställning

”FÅRÖ – EN TIDSRESA”
NY UTSTÄLLNING PÅ

FÅRÖ MUSEUM  
På Fårö Museum presenteras en ambitiös arkeologisk och 

kulturhistorisk utställning där besökaren får följa Fårö genom
fyra tusen år. Från stenålder fram till idag. 

Vikingatida familj. Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Markus Moström

Kaj Engströms portal till Museets entré. Fotografi Åke Didriksson

Fotografi Statens historiska museum

Agneta Söderdahl, Majvor Östergren och Sabine Sten invignings-
talar. Fotografi Åke Didriksson
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01

Bistro Albatross
Kravmärkt krog med fiskspecialiteter. 
Vacker uteservering med havsutsikt över hela
Alnäsaviken. Välkomna!
Öppettider: Från midsommar håller vi öppet 
dagligen från kl. 11.30.
Kontakt: 0702-03 89 24

02

Carlssons Fårö  
Genuin och mysig miljö med skön avslappnad 
stämning. Den enda vedugnen på ön där vi 
serverar grymt god vedugnsbakad pizza och 
vällagad mat gjord på de finaste råvarorna. 
Ett ställe du inte vill missa! Drop in, Eat well, 
Have fun! Varmt välkomna!
Öppettider: Från midsommardagen håller vi
öppet kl. 12.00 – 22.00. Paus kl. 16.00 –17.00.
Kontakt: 0498-22 34 15

03

Café Smultronstället
På vår fantastiska uteservering. Med utsikt 
över havet kan du njuta av en god lunch. Vi 
serverar sallader, pajer och smörgåsar. Eller 
avnjut en kopp kaffe eller te med något gott till.
För mer info: www.bergmancenter.se

04

Ebbas Mat & Kaffe 
Mat och hembakat i rustik gotländsk miljö. 
Öppen spis, uteservering. Husmanskost, pasta, 
hamburgare, kyckling, soppa och sallader. 
Dagens special. Hembakad saffranspannkaka. 
Espressomaskin. Fullständiga rättigheter. 
Handikappanpassat, barnvänligt.
Öppettider: 1 /5 – 30 / 9 + beställningar. Maj 
och september kl. 11.00 –16.00. Juni och augusti 
kl. 10.00 –18.00. Juli kl. 10.00 –19.00.
Kontakt: 0498-22 37 22

www.ebbas.nu

05

Elsie’s Café 
Ekologiskt café med hembakat i genuin 
miljö med havsutsikt, öppen spis och mysig 
uteservering.
Öppettider: Helgöppet hela året samt dagligen 
sommartid från 18 / 6. Kontakt: 070-203 89 24

www.facebook.com/elsiescafe

Företagare på Fårö • Annons & information

FÖRETAGARE
PÅ FÅRÖ

Restaurang & Café

Shopping & Gårdsbutik

Scen & Utställning

Natur & Kultur

Sport & Fritid

Boende & Service

Restaurang
& Café
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06

Kutens Bensin/Crêperie Tati  
Franska crêpes och galettes till musik 
från amerikansk jukebox. Livemusik hela 
sommaren.
Öppettider: Dagligen från 25 /5 –17 /9. Helgöppet 
i maj samt september och oktober. Crêperiet har 
öppet från kl. 11.00. Vid spelning är baren öppen 
till kl. 02.00. 
Kontakt: 070-203 89 24

www.facebook.com/kutens.bensin

07

Restaurang Fårögården & Fåröbryggeri   
F.d. Fårö östra skola byggd 1850. Restaurang 
med uteservering mot kvällssolen. Gotländsk 
medelhavsmat kärleksfullt tillagad av lokala 
råvaror. Eget bryggeri på gården.
Öppettider: Dagligen från den 10 / 6 till den 31 / 8 
samt helger i september.
Kontakt: 0498-22 40 09

www.restaurangfarogarden.se

08

Sudersands Stenugnsbageri
Bageri, Café, Glass och Pizza.
Stor parkering, lekpark och nära havet.
Öppettider: Bageri & Café öppnar varje
morgon kl. 07.00. Pizzabuffé serveras mellan 
kl. 12.00 –22.00.

Kontakt: 0498-22 37 33

09

Sylvis döttrar
Ett hemtrevligt bageri och café med härliga
bröd, bullar, kakor och ekologiskt kaffe. Här 
kan du handla fika till stranden eller njuta en 
stund på vår uteservering med trevlig lekplats 
för barnen.
Öppettider: Dagligen från den 10 / 6 till den 2 / 9. 
Öppet på lördagar i september fram till Fårönatta 
den 16 / 9.
Kontakt: 0498-22 38 35

Följ oss på Facebook: Sylvis Döttrar AB

10

Vinor Krog 
Välkomma till Vinor Krog mitt på härliga 
Sudersand. Vi bakar Italiensk pizza, kör 
en manuell salladsbar och lagar klassiska 
pastarätter till lunch. Kvällstid lagar vi Tema 
Bufféer Italienskt, Räkfrossa, Tex Mex och 
Grillbuffé samt medelhavsinspirerad à la 
carte. Välj uteserveringen eller något läskande 
i barsofforna. Fram på småtimmarna har 
vi Fårös skönaste barhäng med svängig 
musik. Glasskiosk Bangolf & Tennis. Vi ses! 
Öppettider: Dagligen från kl. 10.00 till sent 
Kontakt: 070-456 54 17, info@vinorkrog.se,
www.vinorkrog.se, www.facebook.com/vinorkrog

11

Blessellska gården
Eva Darpö Glas, Galleri Lauter, Blessellska 
gården. Galleriet är beläget på Blessellska 
Gården vid Lauter på Fårö. Här visas glas och 
porslin av Eva Darpö.
Öppettider: Dagligen 18 juni – 21 augusti
mellan kl 11.00 – 18.00. 
Kontakt: 070-300 66 90

www.evadarpo.se

12

Broa Kiosken Fårö
Vi säljer ett sortiment av godis, snacks, dricka, 
kaffe och enklare tilltugg. Njut av en glass på 
vår veranda och spela på vår boulebana.
Öppettider: Dagligen 1 / 6 –31 / 8 från klockan 
11.00 till solnedgången.
Kontakt: 0733-51 44 37

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter 
#broakiosken

13

Ekologiska grönsaker
Prästgården Fårö (infart från Lauterväg).
Försäljning av ekologiska grönsaker och 
potatis.
Öppet dagligen
Kontakt: 0706-81 56 64

14

Fårölamm Gårdsbutik kött & skinn
Gotlands enda gårdsslakteri. Detaljstyckat och
förädlat kött och chark från gårdslamm. Vackra 
lammskinn och hantverk. Vi är ett året runt 
företag.
Kontakt: 0735-17 46 64

info@farolamm.se
www.farolamm.se

15

ICA Nyströms Fårö
Utöver ett brett standardsortiment av varor 
erbjuder vi även gasol, Svenska Spel, lotter, 
apotek- och systembolagsombud.
Öppettider: Året runt!
Sommartider måndag – söndag, 08.00 – 20.00.
Kontakt: 0498-22 38 55

www.ica.se/butiker/nara/gotland/ica-
nystroms-1560/start

16

Laterna Magica Bokhandel 
I Fårös äldsta affär samsas klassiker med
beatnoveller.
Öppettider: Dagligen från 12.00 –16.00

från midsommar till 20 augusti.
Därefter öppet vid förfrågan.
Kontakt: 0702-03 89 24

Företagare på Fårö • Annons & information

Shopping
& Gårdsbutik
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Bergmancenter
2017 bjuder vi på dubbla utställningar 
Utställningen ”Behind the mask” ger 
besökarna flera nycklar till Persona från 1966. 
I utställningen ”Riddaren och Döden”, där 60 
åriga, Det Sjunde Inseglet är i fokus, utforskas  
Bergmans förhållande till döden. Utöver 
de båda utställningarna kan man besöka 
Bergmancenters permanenta utställning ”Fårö 
– Ingemar Bergmans filmiska landskap” som 
behandlar den starka relation som uppstod 
mellan den världsberömda regissören och 
Fårös säregna landskap och dess invånare.
Öppettider:
4 maj –31 maj, torsdag–söndag kl. 12.00 –16.00

Juni – augusti alla dagar kl. 10.00 –16.00

September, torsdag – söndag kl. 12.00 –16.00

Skaparverkstan är öppen under juli och augusti.
Bergmanveckan v.26, 26 juni t.o.m. den 2 juli.
www.bergmancenter.se

18

Fårö Museum
Kulturhistoriskt museum där besökaren 
erbjuds att få se och uppleva Fårö genom olika 
perspektiv och tidsepoker. Se årets utställning 
Fårö – En tidsresa där du får följa Fårö under 
4000 år. Det blir en resa i tiden. Från de 
första människorna som bosatte sig på Fårö 
på stenåldern – genom vikingatid och medeltid 
– fram till idag. Försäljning i museibutiken av 
publikationer och Fåröprodukter.
Öppettider: Dagligen 1 juni  – 3 september
kl. 10.00 –16.00.
Midsommarafton och Midsommardagen stängt.
Torsdag till söndag 7 september  –1 oktober
kl. 12.00 – 16.00.
Fårönatta lördag 16 september kl. 12.00 – 21.00.
Kontakt: 070-327 56 12

www.facebook.com/faromuseum

19

Liten Kulturvecka i Svarta Fåret
 • Onsdag 19 juli kl 20.15 – Fri entré! 
invigning, vernissage, danshappening.
Helena Wessman – konserthuschef i Stockholm 
– inviger veckan på Svarta Fårets trappa.
Emma Hedlund på dans.
Vernissage – objekt / installation / måleri av 
Zuszanna Larsson Gilice.
 • Kl. 21.15 Invigningskonsert – Entré 150 kr.
Pianisten Roland Pöntinen spelar.
Öppettider: 19 –23 juli
Se utställningen från kl. 19.00 varje dag. 
Konsert varje kväll kl 20.15
Biljetter från kl. 19.00
Kontakt: 0705-26 73 14

www.ikonst.se
facebook.com/irenkultur

20

Sommarkväll på Stora Gåsemora
Konserter varje sommar i stora ladan.
Se aktuella artister i vår annons på sidan 02.
www.sommarkvallpagasemora.se
facebook.com/sommarkvallgasemora

21

Sjöräddningsmuseet och Käutabode
Vi visar sjöräddningsbåten Skärsände och 
berättar om dramatiska räddningar runt ett 
stormigt och förädiskt Salvorev. I Käutabode 
lär du dig mer om en av Fåröbornas viktigaste 
födkrokar - sälfisket.
Öppettider: Lördagar och söndagar
24 juni –27 augusti kl. 13.00 –16.00

Söndag 30 juli stängt 
Entré: frivillig gåva

22

Dämbaskogens Natur & kulturstig
Området i Dämbaskogen är rikt på 
fornlämningar – allt från 000-åriga gravar 
till jordkällare och två kalkugnar från slutet av 
1800-talet. Leden är markerad med vitmålade 
stolpar och ett tiotal skyltar berättar om 
områdets historia och natur. Längs leden 
finns ett antal bänkar för en stunds vila och 
avkoppling i ett stycke Fårönatur. Om det
inte är för torrt i marken finns en lägerplats 
och en kamin i jordkällaren som du kan göra 
eld i. Natur och kulturleden ligger ca 900 
meter norr om Solhaga camping, busshållplats 
Ödehoburga.
Kontakt: 0706-36 57 22

www.dambaskogen.se
Facebook ”damba159”

23

Fårö Boot Camp 
Högintensiv cirkelträning på Sudersand. Alla 
är välkomna att träna med oss oavsett tidigare 
erfarenhet!
Tider: Veckorna 26 –31. Måndag, onsdag, 
fredag, söndag kl. 09.00
Tisdagar kl.19.00
Samling: Utanför Restaurang Fårögården.
Kontakt: Sebastian Dolk, 073-753 71 40

dolkochfitness@gmail.com
Facebook: Fårö Boot Camp
www.boostahalsan.com

24

Fårö fotbollsskola 
För tjejer och killar i åldrarna 5 –14 år!
För tjugotredje sommaren i rad arrangeras 
Fårö fotbollsskola! Den genomförs även i år 
under vecka 28, 10 –15 juli. Välkomna hälsar 
Olof och Thomas Bodström!
Anmälan: Hos Sylvis döttrar alternativt till Olof 
Bodström på 072-542 23 11.
Pris: 450 kronor. Swish eller kontantbetalning.
Plats: Fotbollsplanen vid semesterbyn.
Samling: alla deltagare 10 juli kl.09.30

Scen
& Utställning

Natur
& Kultur

Sport
& Fritid

Företagare på Fårö • Annons & information
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25

Mamma Boot Camp  
Mamma Boot Camp är ett koncept som 
står för anpassad, säker och framförallt 
resultatinriktad aktivitet för mammor utomhus. 
Alla mammor och gravida är välkomna!
Datum: Veckorna 26 –31.
Tid: Måndagar och onsdagar kl.19.00
Samling: Vid Sudersand
Kontakt: Magdalena Dolk, 076-307 18 09

magdalenadolk@gmail.com
Facebook: Mamma Boot Camp Gotland
www.mammabootcamp.se

26

Sudersands cykeluthyrning    
Hyr en cykel vid ditt Fåröbesök! Vi har olika 
typer av cyklar som enväxlade och 3-växlade 
samt barncyklar och kärror. Priset att hyra en 
cykel är beroende på vilken typ av cykel du 
väljer och hur länge du önska hyra den. Boka 
gärna din cykel i förväg! Vi reparerar även 
cyklar. Välkomna!
Kontakt: Anders 070-680 88 18

27

Medicinsk Yoga vid Fårö Kyrka    
Medicinsk yoga vid Fårö Kyrka. Passar alla 
som vill yoga lugnt. Det spelar ingen roll om 
du är van eller ovan, vig eller ovig, ung eller 
inte längre ung. Yogamattor finns. Ta med 
pläd/handduk. Vid oväder finns möjlighet att 
vara inne i kyrkan. Eva Holmbäck är instruktör 
och diplomerad i medicinsk yoga.
Datum: 19 –22 juni, 26 –30 juni och 3 – 7 juli
Tid: 17.00 –18.15

Samling: Parken vid Fårö Kyrka
Kostnad: 100 kr /gång, Swish eller kontant. 
Anmälan: sms till Eva 070-385 64 44 

www.mediyoga.se, www.yogaliv.se

28

Upplev Fårö från hästryggen     
Fårö Islandshästar
Kontakt: 070-690 04 32

Mer info: www.faroislandshastar.se

29

Ekevikens Camping    
Tält/Husvagn/Husbil och ställplatser för 
kvickstopp. En lugn familjecamping i orörd 
Fårönatur, nära vackra Ekevikens badstränder. 
Vi erbjuder en god standard med rena 
toaletter, varma duschar, diskplatser samt 
latrinstation.
Öppettider: Sommarsäsong 19 / 6–31 / 8

Kontakt: Under för- /eftersäsong kontaktas
campingvärden på 0733-03 30 94

www.ekevikenscamping.se

30

Fårö kursgård     
Hotell, stugor, vandrarhem, pub, matsal/
festvåning, frukost, lunch, middag och kaffe 
efter beställning. Konferenslokaler/grupprum 
och stora gräsytor.
Kontakt: 072-522 41 88

info@farokursgard.se
www.farokursgard.se

31

Slow Train B&B      
Charmig gård från 1800-talet belägen
vid Alnäsaviken. Genuin miljö i mycket fint 
och promenadvänligt naturområde. Frukost 
serveras i stora salen eller i fruktträdgården.
Öppettider: Året runt.
Kontakt: 0498-22 68 18

www.slow-train.se

32

Solhaga Camping Öderhoburg      
Trivsam camping för husvagn, husbil och tält i 
naturskön och lugn miljö. Modernt servicehus, 
campingstugor och samlingsrum.
Öppettider: Juni–augusti.
Kontakt: 0703-42 31 17

www.solhagacamping.org

33

Stora Gåsemora Gård       
Ligger vackert med utsikt över havet. Har 
boende för turister och konferenser i 1700-, 
1800-, 1900- och 2000-talsmiljö.
Öppettider: Året runt
Kontakt: 0498-22 37 26

www.gasemora.se

34

Sudersand Resort - Stugby & camping       
Stugor, villor, vandrarhem, hotell & camping.
Äventyrsgolf och pool. Bastu med 
relaxavdelning och vedeldade badtunnor. 
Gym och lekplats. Butik med bl.a. souvenirer, 
leksaker, godis & dryck.
Öppettider: Stugbyn har öppet året runt. 
Camping, vandrarhem och
hotell har öppet 1 maj –30 sept.
Kontakt: 0498-22 35 36

info@sudersand.se
www.sudersand.se

     

Bolins J & C Bygg AB
Nybyggnationer, ombyggnationer,
renoveringar.
Kontakt: 0498-22 38 18, 0703-93 94 84

Företagare på Fårö • Annons & information

Boende
& Service
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Information • Evenemangskalendarium

JUNI

Torsdag 15 /6

     Naturvandring
Dämbaskogen
Vi varvar med områdets historia 
och arkeologi. Vi kommer att 
i lugnt tempo lyfta områdets 
speciella förutsättningar för både 
växter, djur och människor. Lite 
geologi kommer vi också att hinna 
med. Varmkorv serveras.
(Vegetariskt alternativ finns.) 
Tid: 17.15 –19.30

Samling: Informationstavlan
vid naturstigen. Ödehoburga.
Entré: Frivillig
Arrangör: Dämbaskogens natur-
och kulturstig

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Torsdag 22 /6

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Fredag 23 /6

     Midsommarfirande, Lauter
Traditionellt midsommarfirande 
sker vid Lauter med dans och 
musik. Kom vid 12-tiden och klä 
stången. Medtag gärna egna blom-
mor. Kaffeservering m.m.
Tid: 13.00
Plats: Café Lauter
Arrangör: Röda korset på Fårö

Söndag 25 /6

     Naturvandring
Naturvandring med Ann-Marie 
Hellström. Samling vid Djaupur.
Vägen till Djaupur går ner mot 
sjön strax öster om Fårögården. 

Medtag egen kaffekorg.
Tid: 10.00
Samling: Djaupur
Deltagande: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

     Invigning Bergmanveckan!
Tid: 15.00
Plats: Fårö kyrka
Arrangör: Bergmancenter

Onsdag 28 /6

     Kulturvandring
Kulturvandring vid Austersgår-
darna med Ingvar och Agneta 
Söderdahl. Vi går genom Austers-
gårdarna och slutar vid Nantens. 
Medtag egen kaffekorg.
Tid: 14.00
Samling: Sjöräddningsmuseet
Deltagande: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Torsdag 29 /6

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

JULI

Söndag 2 / 7

     Vernissage Skärsgalleriet
Sunniva Kellquist. Gotländska 
fåglar. Öppet 15.00 –18.00,

torsdag – söndag hela sommaren.
Tid: 15.00 –18.00

Plats: Skärsgalleriet
Tel: 0498-22 37 40, 073-998 99 60

Måndag 3 /7

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Tisdag 4 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Onsdag 5 /7

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

    ”Fårö – En tidsresa”
Majvor Östergren och Sabine 
Sten ger en guidad visning av 
Fårö Museums nya arkeologiska 
och kulturhistoriska utställning 
”Fårö – En tidsresa”. Vi får följa 
Fårö genom fyra tusen år. Från 
stenålder fram till idag. 
Tid: 19.00
Plats: Fårö Museum
Entré: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Torsdag 6 /7

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Fredag 7 / 7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Historisk vandring
Författaren och lokalhistorikern 
Ronnie G Lundin presenterar 
några av de människor som bott 
i Dämbaskogens närområde de 
senaste seklerna. Denna kväll blir 

EVENEMANG 2017
Fårö Byggservice AB
Per Annas ny- och ombyggnationer
Kontakt: 0705-20 83 23

Fårö Digitalservice
Snabb hjälp med PC, Internet och TV.
Tillbehör och reservdelar. Hembesök, även 
kvällar och helger.
Öppettider: Maj – oktober.
Kontakt: 0707-78 17 18

digitalservice@ehring.se

Fårö El
Elinstallationer, uthyrning av Skylift.
Kontakt: 0705-22 38 60, 0498-22 38 60

Fårö VVS
Försäljning av tjänster och varor inom
VVS-området. Svens 1114, 624 66 Fårö
(bredvid skolan)
Öppettider: Året runt
Kontakt: 0498-22 43 43, 0708-13 03 25

K S Gräv & Mark
Kristian Sandelin. Grävarbeten utföres.
Kontakt: 0767-16 98 86

Perras EL
Allt inom el- och teleinstallationer,
reparationer och service även båt och
fartygsel. Året runt företag på Fårö.
Kontakt: 0733-74 78 80, perras.el@telia.com

Taxi Fårö Cab
Din Taxi på Fårö
Kontakt: 0498-22 35 94

www.farocab.se

Åke Olssons Gräv & Schakt
Gräv och schaktarbeten utföres. Verkegårds.
Kontakt: 0703-52 02 28

Företagare på Fårö • Annons & information
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Entré: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Onsdag 26 /7

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

    ”Liten Bergmansafari”
Tid: 18.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Torsdag 27 /7

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

     Musikbytet – Spelmansträff
Spelmansträff under temat ”musik 
vid Ajkesvik”. Kom, spela och 
sjung! Musikanter från Gute-
belgarna.
Tid: Från 16.00 till sent
Plats: Ekevikens camping
Arrangemang: I samarbete med 
Fårö Hembygdsförening, ICA Nära 
Nyströms, Sylvis Döttrar Bageri & 
Café och Ekevikens camping.
Info: www.ekevikenscamping.se

Fredag 28 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Musikbytet – Spelmansträff
Spelmansträff under temat ”musik 
vid Ajkesvik”. Kom, spela och 
sjung! Musikanter från Gute-
belgarna.
Tid: Från 16.00 till sent
Plats: Ekevikens camping
Arrangemang: I samarbete med 
Fårö Hembygdsförening, ICA Nära 
Nyströms, Sylvis Döttrar Bageri & 
Café och Ekevikens camping.
Info: www.ekevikenscamping.se

Olof Buckard läser poesi av T. 
Tranströmer. (Efter konserten 
hälsas publiken välkommen till 
Svarta Fåret där vi inviger nya 
Konstladan med dryck/tilltugg, 
Bach och Baudelaire.)
Tid: 20.15
Plats: Kjellströms magasin, Broa
Entré: 220 kronor
Arr: Kulturföreningen I Ren Kultur

Söndag 23 /7

     Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Vi minns Elisabeth Hermodsson- 
och hör hennes visor. Vissångare 
Martin Bagge sjunger tillsammans 
med musiker från Göteborgs 
Symfoniker. Justyna Jara fiol, Jun 
Sakari och Petra Lundin cello.
Tid: 20.15
Entré: 150 kronor
Arr: Kulturföreningen I Ren Kultur

     Trädgård & mat
Hannu Sarenström talar om träd-
gård och mat i orangeriet. 
Tid: 19.00
Plats: Blessellska gården, Lauter 

Måndag 24 /7

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Tisdag 25 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

     Wilhelmina Skogh
Kerstin Blomberg visar bilder och 
berättar om den fattiga Fåröflickan 
Wilhelmina Skogh som blev hela 
Sveriges hotelldrottning. 
Tid: 19.00
Plats: Bondans

2. Invigningskonsert med pianisten 
Roland Pöntinen.
Tid: 21.15
Obs! Entré: 150 kronor
 
Torsdag 20 /7

     Loppis
Tid: 10.00 –14.00 

Plats: Fårö Bygdegård

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

     Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Pianokvartett med Emma de 
Frumerie/violin, Emilia Wareborn/ 
viola, Petra Lundin/violoncell och 
Roland Pöntinen/piano.
Tid: 20.15
Entré: 150 kronor
Arr: Kulturföreningen I Ren Kultur

Fredag 21 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Olof Buckard läser poesi av Bob 
Dylan. Musik med Sarah Riedel/
sång och Viktor Skokic/kontrabas. 
Tid: 20.15
Entré: 150 kronor
Arr: Kulturföreningen I Ren Kultur

Lördag 22 /7

     Trädgård & mat
Hannu Sarenström talar om träd-
gård och mat i orangeriet. 
Tid: 19.00
Plats: Blessellska gården, Lauter

     Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Schubert & Tranströmer. 
Schubertkvintett med Emma de 
Frumerie & Justyna Jara/violin, 
Emilia Wareborn/viola, Jun Sasaki 
& Petra Lundin/violoncell.

Måndag 17 /7

     Fårö Open 17 – 22 juli
Tennisturnering som arrangerats 
sedan 197. Öppen för alla att 
delta i sex möjliga klasser.
Plats: Tennisbanan vid Carlssons 
café, Sudersand
Anmälan: Senast den 16 juli
Mer info: www.faroopen.se

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Tisdag 18 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

     Fårö – Min hemö
Kerstin Blomberg visar bilder 
och berättar om natur, kultur och 
människor. Kaffe med bröd ingår i 
entréavgiften.
Tid: 19.00
Plats: Bygdegården
Entré: 70 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Onsdag 19  /7

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

     Liten Kulturvecka i Svarta 
Fåret 19 – 23 juli
Gula huset strax före färjeläget i 
Broa. Förbokning av biljetter:
0705-26 7 14 eller irene@ikonst.se

1. Invigning/Vernissage/Danshap-
pening. Konserthuschef Helena 
Wessman inviger veckan. Dans 
Emma Hedlund och utställning 
med Szuszanna Larsson Gilice.
Tid: 20.15
Fri Entré 

Onsdag 12 /7

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

    ”Liten Bergmansafari”
Tid: 18.00
Samling: Bergmancenter
Arrangör: Bergmancenter

     Mottagandet av krigsbarn
Mottagandet av krigsbarn,
asylsökande och flyktingar på 
Fårö och i Fårösund 1919 – 2017. 
Kerstin Blomberg visar bilder
och berättar.  
Tid: 19.00
Plats: Bondans
Entré: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Torsdag 13 /7

     Fårö hantverksmarknad  
Tid: 11.00 –17.00

Plats: Fårö Bygdegård

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Fredag 14 /7

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

Lördag 15 /7

     Fåröpoesi vid Nantens
Agneta Söderdahl läser Fårö-
diktares lyrik: Richard vid Lassor, 
Lisa Miller, Nisse Löfqvist, 
Gustav Öberg m.fl. och sjunger 
några tonsättningar. Medtag egen 
kaffekorg och sittunderlag.   
Tid: 14.00
Plats: Nantens hus
Deltagande: 50 kronor
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

det en något längre vandring. Vi 
fokuserar på områdets personhis-
toria. Varmkorv serveras. (Vegeta-
riskt alternativ finns.) 
Tid: 17.15 –19.30

Samling: Informationstavlan
vid naturstigen.
Entré: Frivillig
Arrangör: Dämbaskogens natur-
och kulturstig

Söndag 9 /7

     Vernissage Sven Rubin
Fårömålningar av Sven Rybin. 
Öppet alla dagar 14.oo–18.oo 
fram till den 16 juli. 
Tid: 14.00 –18.00

Plats: Bondans
Tel: 072-232 33 29

Måndag 10 /7

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats: Bergmancenter
Arrangör: Bergmancenter

Tisdag 11 /7

     Barnkörveckan
Barnkörveckan genomförs 11 – 15 
juli. Mer information hittar du på 
vår webbsida. 
Info: www.barnkorveckan.se

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

     Fårömålaren Sven Rybin
Jan Sundström berättar om Fårö- 
målaren Sven Rybins utställning.
Sara och Georg Riedel sjunger 
och spelar.
Tid: 19.00 –21.00

Plats: Bondans
Tel: 072-232 33 29

Information • Evenemangskalendarium
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Söndag 30 /7

     Sommarfest
Underhållning, lotterier, försälj-
ning av böcker m.m. Servering. 
Tid: 19.00
Plats: Kyrkstallarna (vid kyrkan)
Arrangör: Fårö Hembygdsförening

Måndag 31 /7

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats: Bergmancenter
Arrangör: Bergmancenter

AUGUSTI

Tisdag 1 / 8

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00 –10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

     Kyrkogårdsvandring
Lasse Kallander och Gunilla 
Brogren berättar om kyrkogården, 
Fåröbor och Fårö. 
Tid: 16.00
Plats: Fårö kyrka
Entré: Frivillig gåva
Arrangör: Fårö Publiceringsfond

     Raukloppet
Ett motionslopp i solnedgången! 
Tid: 19.00
Plats: Start vid Lauter hamn
Mer info: www.raukloppet.se

Onsdag 2  / 8

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Torsdag 3 / 8

     Fårö hantverksmarknad
Tid: 11.00 –17.00

Plats: Fårö Bygdegård

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

     Herr Johan – En Fåröpräst 
med problem
Ronnie Lundin berättar om 
1600-talsprästen Johan Berntson. 
Tid: 19.00
Plats: Bondans
Entré: 50 kronor
Arrangör: Fårö Publiceringsfond

Fredag 4 / 8

     Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 09.00–10.15

Plats: Blessellska gården, Lauter

Lördag 5 / 8

     Täckating
Årets täckating genomförs vid 
Ryssnäs.
Plats: Skyltar anvisar

     Vernissage Skärsgalleriet
Sunniva Kellquist visar målningar 
från Paris och Fårö. Öppet 
15.00 –18.00, torsdag – söndag hela 
sommaren.
Tid: 15.00 –18.00

Plats: Skärsgalleriet
Tel: 0498-22 37 40, 073-998 99 60

Måndag 7 / 8

     Guidad visning av
Bergmanutställning
Tid: 18.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Tisdag 8 / 8

     Bergman på egen hand
Tid: 14.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

Onsdag 9  / 8

     Bigårdsvisning
Tid: 15.00
Plats & Arrangör: Bergmancenter

    ”Liten Bergmansafari”
Tid: 18.00
Samling: Bergmancenter
Arrangör: Bergmancenter

Torsdag 10 / 8

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

     Frithiof Peterson
Gunilla Brogren berättar om 
Frithiof Peterson (1877–1917) 
och hans liv. Från fattighuset på 
Fårö till ett liv som missionspastor 
i USA. 
Tid: 19.00
Plats: Bondans
Entré: 50 kronor
Arrangör: Fårö Publiceringsfond

     Naturvandring
Dämbaskogen
Naturvandring som varvas med 
områdets historia och arkeologi. 
Vandringen går i lugnt tempo där 
fokus ligger på samtal och reflek-
tion över tidigare generationers 
kamp för sin överlevnad på Fårö.
Varmkorv serveras. (Vegetariskt 
alternativ finns). 
Tid: 17.15 –19.30

Samling: Informationstavlan
vid naturstigen. Ödehoburga.
Entré: Frivillig
Arrangör: Dämbaskogens natur-
och kulturstig

Måndag 14 / 8

     Vernissage Stig Alyhr
Landskap och porträtt av Stig 
Alyhr, Fårös färgstarke kolorist. 
Maj Wennerdahl och Ingvar Lars-
son från Alyhrsällskapet berättar 
om Stig Alyhr och hans konst. 
Utställningen är öppen dagligen 
1.00 –17.00 t.o.m. den 22 augusti.   
Tid: 14.00
Plats: Bondans

Arrangör: Alyhrsällskapet i samarbe-
te med Fårö Publiceringsfond.

Torsdag 17 / 8

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Tisdag 22 /8

     Guidad visning av
Stig Alyhr-utställningen
Landskap och porträtt av Stig 
Alyhr, Fårös färgstarke kolorist. 
Maj Wennerdahl och Ingvar Lars-
son från Alyhrsällskapet berättar 
om Stig Alyhr och hans konst. 
Utställningen är öppen dagligen 
1.00 –17.00 t.o.m. den 22 augusti.   
Tid: 15.00
Plats: Bondans
Fri entré
Arrangör: Alyhrsällskapet i samar-
bete med Fårö Publiceringsfond.

Torsdag 24  / 8

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Torsdag 31 / 8

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

SEPTEMBER

Torsdag 7 / 8

     Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter

Lördag 16 / 8

     Fårönatta
Nu njuter vi åter av Fårönatten!
Arrangör: Föreningen Fårö Framtid
Mer info: www.faroframtid.se

Information • Evenemangskalendarium
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Genom att köpa denna guide får du en god vägledning om vad Fårö har att erbjuda 
dig oavsett vad du söker. Samtidigt stöttar du Föreningen Fårö Framtid som företräder 
lokalbefolkningen i övergripande frågor. Bland annat för en långsiktigt hållbar utveckling 
på Fårö för fler arbetstillfällen inom turism, jordbruk och andra näringar – i balans med 
ett bevarande av öns höga natur- och kulturvärden. Allt för Fåröbornas framtid. Men 
också för att ditt nästa besök på Fårö ska bli så bra och minnesvärt som möjligt.

Omslagsfotografi Markus Moström


