
Fårets Dagar 2021 

Fårets Dagar 2021 öppnades upp av Jim Rudolfsson, kastellan emeritus på 
Borgholms Slott, som gav en historisk bekräftelse av Fårets plats och roll 
bredvid människan genom århundranden och så även på Borgholms Slott. 

Ölands blåsensemble, med Kristin Bertilius i spetsen, bjöd på välkomstmusik 
för att fira 25 år för Fårets Dagar på Borgholms Slott. Evenemanget har dock 
en mycket längre historia än så och redan 1985 hölls Fårets Dag för första 
gången på Horns Kungsgård på Öland. Sedan vandrade det runt på 
fåravelsföreningens medlemmars gårdar i Kalmar län till 1997 när Ölands 
Skördefest startade och man flyttade in på Borgholms Slott tillsammans med 
Calmar Renässansgille. 

Konst- och mathantverkare från flera delar av Sverige presenterade sina 
alster och tillsammans med Calmar Renässansgilles historiska marknad 
fanns 40 försäljningsmontrar med koppling till FÅR då dessa dagar är just 
hyllningsdagar till det svenska fåret. Calmar Renässansgille förstärks sedan 
flera år genom föreningen Proknekt som även dom deltar uppklädda med 
tidsenliga kläder som gör att du lätt kan tänka dig bak i tiden några hundra 
år. 

På den stora borggården fanns ett 10-tal fårraser som nyfikna besökare kunde 
lära sig mer om genom Per-Arne Ytterbrings guidning. Fåravelsföreningens 
medlemmar ställde upp som funktionärer i olika roller tex korvgrillning, tova 
med besökare, vallning, fårklippning och visning av olika fårraser. 

Projekt ”Tackakött” med Claes Lövgren och Mattias Larsson fanns på plats 
under fredagen och Fåravelsförbundets monter bemannades under de andra 
dagarna av Norra Kalmars fåravelsförening och Östgötalamm. Premiär för fler 
Fåravelsföreningar på plats och förhoppningsvis gav detta mersmak till 2022 
då vi alla arbetar mot samma mål. 

Vid slottets Yttervärn stod Lasse Alvarmo som så många tidigare år och 
guidade besökare genom fårvallningen och efter vallning fick fåren en 
välbehövd klippning inne på stora borggården. Fårklippningen gästades vid 
några visningar av fårexpertis från olika delar av landet och besökare fick lära 
mer om får än bara klippning. 



Det blåste friskt under helgen det märktes inte minst genom att ”Fårens 
matcirkel”, med bl.a. mineraler och hö, stundtals var på villovägar och det 
som vid något tillfälle liknade snö var troligen sågspån från fårkättar på stora 
borggården. 

Årets besökssiffra på drygt 7300 besökare vittnar om att många gladde sig åt 
att äntligen få träffas igen efter förra årets pandemiuppehåll och var kan man 
göra det med bättre avstånd till varandra är på ett av Sveriges största slott? 
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