
STADGAR FÖR STIFTELSEN BERGMANGÅRDENE PÅ FÅRÖ 
FASTSTÄLLDA 19.02.2010 

 
   § 1 
Stiftelsens namn är Bergmangårdene på Fårö/The Ingmar Bergman Estate  
 
   § 2 
Stiftelsen är en privat, ideell stiftelse. Grundkapitalet är 100 000 norska kronor. 
Stiftelsen har, genom ett särskilt avtal med ägaren, (”grunnbokregistrert” hos norska 
Stiftelsetilsynet*), en långvarig och avgiftsfri bruksrätt till Ingmar Bergmans 
efterlämnade egendomar med lösöre på Fårö. 
Grundkapitalet kan icke brukas, men kan ökas genom tillskott från ägaren.  
 
   § 3 
Stiftelsen har som ändamål att driva Bergmans hus och egendomar på Fårö som ett 
icke-kommersiellt, internationellt center för utövande och skapande konstnärer och 
forskare. I Bergmans anda ska Bergmangårdarna vara en arbetsplats och ett refugium. 
Av en bilaga till stadgarna – Projektdokument, utarbetat av Ingmar Bergmans dotter 
Linn Ullmann, daterat 14 juli 2009 –  
framgår vilken tolkning som skall göras av denna ändamålsparagraf och vilken 
verksamhet som anses vara i enlighet med stiftarnas intentioner. 
 
Konstnärer och forskare ska kunna ansöka om vistelse i perioder på några veckor eller 
månader. Längden på vistelsen fastställs utifrån den sökandes behov, och utifrån 
mängden ansökningar. Vistelsen ska vara kostnadsfri, men de som tilldelas 
vistelsestipendier förpliktar sig till en konstnärlig/kulturell återbäring som ska komma 
lokalsamhället på Fårö, och eventuellt andra, till del. 
Inte bara enskilda, men också mindre grupper som utvecklar exempelvis 
musikdramatiska verk, teateruppsättningar eller filmprojekt, ska kunna dra nytta av 
vistelsen på Bergmangårdarna. Det ska också vara möjligt att arrangera debatter, 
seminarier och mindre festivaler på Bergmangårdarna. En årlig Vinterfestival är ett av 
de arrangemang som avses. 
Bergmangårdarna ska drivas i samklang med och berika Fårös och Gotlands unika 
natur, kultur, historia, och befolkning. Huvudhuset på Hammars skall icke bebos. 
 
Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö ser gärna att vikt läggs vid områden som 
aktiviteter för barn och ungdomar, kulturutväxling och angelägna samhällsproblem 
som klimat- och miljöfrågor. 
 
   § 4 
Stiftelsens styrelse ska bestå av 4-8 ledamöter, som första gången utses av stiftarna. 
Därefter åligger det styrelsen att utse sina ledamöter. Ägaren till Bergmangårdarna har 
rätt att själv utse två av styrelseledamöterna. En värdering av styrelsens 
sammansättning ska ske vartannat år och eventuella byten av ledamöter eller 
suppleanttillsättningar ska verkställas vid det styrelsemöte på våren som behandlar 
bokslut för föregående år. Vid byte av styrelsens ledamöter är det av vikt att inte alla 



byts ut samtidigt, på det att kontinuiteten kan säkras. Styrelsens ledamöter ska vara 
både svenska och norska, men kan också ha annan nationalitet, men minst hälften av 
styrelsens ledamöter ska vara bosatta i Norge. Minst två av ledamöterna ska vara 
konstnärer och en representant för Gotland. 
 
   § 5 
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsens medel och för att egendomarna 
brukas och drivs i enlighet ändamålen och Projektbeskrivningen. Styrelsen, i samråd 
med ägaren, ansvarar för att det varje år upprättas en budget för drift och förvaltning 
av egendomarna.  
 
Det förutsätts att normalt underhåll och eventuella renoveringar är ägarens ansvar. 
 
Styrelsen anställer en konstnärlig ledare som har ansvar för att bereda frågor kring 
Bergmangårdarnas residensverksamhet och andra konstnärliga aktiviteter för styrelsen. 
Den konstnärliga ledaren rapporterar direkt till styrelsen. 
 
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott om behov föreligger. 
 
   § 6 
Vilka konstnärer och forskare som skall få bo och arbeta på Bergmangårdarna avgörs 
av styrelsen, efter förslag från konstnärliga ledaren. Konstnärliga ledaren 
kan också, på delegation från styrelsen, stå för dessa beslut. De sökande till 
Bergmangårdarna ska leverera en skriftlig ansökan med tydlig beskrivning av 
målsättning för vistelsen, samt en idé om utformningen av den kulturella 
”återbäringen” i form av utställning, konsert eller annan aktivitet. 
 
Ägaren av egendomarna och hans närmaste familj har rätt att disponera egendomarna 
vid ledig kapacitet och efter avtal med styrelsen. Stiftelsens styrelsemedlemmar kan 
också begagna sig av egendomarna i samband med uppdrag. 
 
   § 7 
I övrigt gäller bestämmelserna i den norska stiftelselagen per den 15 juni 2001/nr 59. 
------------------------- 
* Motsvarigheten till Lantmäteriets fastighetsregister. 
 
Bilaga till stadgarna: Projektbeskrivningen ”Bergmangårdene på Fårö” av Linn 
Ullmann, daterad 14 juli, 2009. 


