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Välkommen!

Välkommen till hösten på Kulturparken Småland, det är 
mycket som händer. Vi öppnar vår efterlängtade forntids-
utställning i september, vi har den spännande och upp-
skattade glaskonstnären Hans Frodes suggestiva, lysande 
tredimensionella konstverk inom glas och ram på besök 
och i utställningen Orrefors skatter presenteras några av 
de enskilda konstverk som revolutionerade glasformgiv-
ningen under 1900-talet

Även våra övriga glasutställningar finns kvar – Länge leve 
Kosta! om Kosta glasbruk, Svenskt glas under sex sekler 
med en genomgång av glasets svenska historia och Stu-
dioglas i förändring med spännande glasinstallationer och 
skulpturer gjorda av konstnärer i egen glashytta.

Utställningen På väg i 1800-talets Kronoberg berättar om 
livet på landet och i staden för 150 år sedan i Småland. 
Här kommer vi även att genomföra vårt omtyckta julpro-
gram, Julfirande förr, i en historiskt julpyntad utställning. 
Julprogrammet kan bokas under december månad.

På Kulturarvscentrum finns möjlighet att boka in visningar 
och program i våra öppna magasin – med föremål eller i 
glasmagasinet. 

Här finns många gamla, spännande, märkliga och roliga 
saker att undersöka. I samma byggnad finns även utställ-
ningen om Gunnar Ell – slöjdläraren och samlaren som 
arbetade i Växjö och tillverkade alla möjliga skapelser i 
trä, papper, metall, målningar, uppfinningar med mera. Till 
dessa visningar passar det också bra med en efterföljande 
verkstad.

Vi har flera program i historiska miljöer. På Kronobergs 
slottsruin utforskar vi slottsområdet och skapar något 
tillsammans i form av hantverk eller matlagning. Pro-
grammet kan anpassas efter era önskemål. På vandring i 
historien sker i Växjö stad eller i er närmiljö vid skolan, 
där platsens historia berättas. I museiparken finns en 
högloftstuga från 1700-talet, där får eleverna vara med 
och lära sig om hur livet var när det inte fanns rinnande 
vatten och elektricitet.

Välkommen att boka våra höstprogram!

Välkommen till Kulturparken Småland!

Praktisk information

Kulturparken Småland är en organisation med uppdrag  
att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.  
Vi bedriver verksamhet på olika platser runt om i länet. 
Den pedagogiska verksamheten sker främst på Smålands 
museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus,  
Kulturarvscentrum Småland, Kronobergs slottsruin, samt 
på skolor i länet. 

Besöksadresser och tillgänglighet

Smålands museum och Sveriges glasmuseum  
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö

Utvandrarnas hus  
Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Kulturarvscentrum Småland  
Sandvägen 5, Växjö 
Buss 5 går regelbundet från Växjö station till  
Kulturarvscentrum

För tillfället byggs ett nytt kommun- och stationshus i Växjö i 
närheten av vårt museum. Vi ber er att ta lite extra tid inför 
ert besök, då byggverksamheten kan påverka färdvägarna till 
museets entréer, om man kommer från Växjö station.
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Information

Orrefors skatter
Smålands museum
Visas 17/8-20/11
Förskoleklass–gymnasium

Under första halvan av 1900-talet revolu-
tionerades glasformgivning av mästarna 
och formgivarna i hyttan på Orrefors. 
Nya former, ny teknik och ett sätt att 
behandla glas som ingen tidigare hade 
sett erövrade nu världen.

I denna utställning kan besökaren 
fördjupa sig i färg,  i form och i de många 
nya tekniker som lanserades under perio-
den: Graal, Ariel, Ravenna, Fuga. . . I den 
efterföljande verkstaden kanske framti-
dens revolutionärer inom glasformgivning 
börjar sin bana.

Visning med museipedagog 
Kom och ta del av våra utställningar, 
följ med på en visning där vi utforskar 
och diskuterar tillsammans, natur-
ligtvis anpassat till elevernas ålder 
och speciella önskemål. Vi har listat 
rekommenderade åldrar under  
beskrivningarna av utställningarna.

Tid: 45-60 minuter 
Kostnad: 350 kr per klass 
 
Visning och verkstad
I de flesta av våra program passar det 
bra att kombinera visning med efter-
följande skapande verkstad. Ett sätt för 
eleverna att reflektera, diskutera och 
skapa själva utifrån det vi pratat om i 
utställningen. Läs mer om verkstads-
uppgifter under varje separat program

Tid: 1,5–2 timmar
Kostnad: 500 kr per klass

Program på Kronobergs slottsruin 
och På vandring i historien 
Tid: 1-2 timmar  
Kostnad 800 kr per klass

Vi besöker er skola
Har ni inte möjlighet att besöka oss på 
museet så kommer vi gärna till er skola 
med ett anpassat program. Kontakta 
oss för olika alternativ.

Besök på egen hand 
Skolgrupper med lärare som vill gå runt 
på museet på egen hand går in med fri 
entré. Anmäl gärna ert besök i förväg 
så att det inte krockar med andra 
inbokade grupper. Dessa besök sker 
under museets ordinarie öppettider, 
tisdagar-fredagar kl. 10-17. Anmäl er till 
vår reception eller till oss musei- 
pedagoger.

pedagogiska@kulturparkensmaland.se
info@kulturparkensmaland.se
0470–70 42 00

Lärare med skolgrupper som besöker 
museet utan pedagogiskt program från 
museet ansvarar själva för besöket och 
vistelsen i museets miljöer i fråga om 
ordning och säkerhet.

Gas i glas
Sveriges glasmuseum
Visas under hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Hans Frodes tredimensionella 
glaskonstverk i i ramar från alla 
möjliga epoker sticker ut på mer än 
ett sätt. Förutom att motiven växer 
ut ur ramarna bidrar neonrör till att 
konsten bokstavligen lyser.
I verkstaden skapar vi tredimensio-
nella konstverk som kan hängas som 
en taval på väggen - det är lätt tack 
vare inspiration från av Hans Frode!

Södra Järnvägsgatan 2, Växjö  0470-70 42 00   www.kulturparkensmaland.se  www.facebook.com/kulturparkensmaland   #kulturparken   @kulturparken

HANS  FRODE
INVIGNING 28/5-2020
G AS    I    G L AS

Svenskt glas  
under sex sekler 2.0 & 
Länge leve Kosta!
Sveriges glasmuseum
Visas under hela terminen
Årskurs 4–gymnasium

I museets glashistoriska utställning 
beskrivs hur glasets form utvecklats 
genom tiderna, med fokus på svensk 
tillverkning. Med hjälp av möbler 
och föremål kan vi sätta glaset i ett 
sammanhang och förstå något om 
tiden när det skapades. I museets färg-
glada  Kostautställning berättas det 
om glaset, bruket och människorna. 
Eleverna får lära sig om glasbrukets 
historia,  vi möter glastekniker, konst-
närer och glasarbetare och glasen de 
har skapat. 

I verkstaden arbetar vi med glasmo-
saik, glasmålning eller andra tekniker.

Utställningar
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Utställningar

På väg i 1800-talets  
Kronoberg
Smålands museum
Visas under hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Kliv in i 1800-talets Växjö, möt livet 
under bondesamhället och märk skill-
naderna mellan land och stad. Se hur 
samhället såg ut och hur man trans-
porterade sig, var man arbetade, hör 
om marknader och om hur museet 
kom till. Vi lär också känna en och 
en annan dåtida Växjökändis under 
visningen. Vi har flera verkstadsupp-
gifter att välja mellan, kontakta oss för 
alternativ.

Studioglas i förändring
Sveriges glasmuseum
Visas under hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Utställningen visar glaskonst från 
1960-talet och framåt skapat av 
konstnärer, formgivare och konst-
hantverkare med egna ateljéer 
(studios) och hyttor. Dessa glashant-
verkare har kunnat vara mer fria i 
sitt konstnärliga uttryck. Här får 
eleverna ta del av hisnande installa-
tioner, glas i form av djur, blommor 
och fantasiföremål. Under visningen 
inspireras vi av glasens form och färg 
och fascineras av vad man egentligen 
kan skapa av glas.

Allt mellan 
himmel och jord
Kulturarvscentrum Småland 
Visas under hela terminen 
Förskoleklass–gymnasium

I vårt magasin på Norremark förvaras 
hela museets samling, och det finns 
många spännande föremål att se som 
inte visas i museets utställningar. Här 
finns cyklar, tandläkarstolar, kaminer, 
kyrkänglar och massor med fynd från 
arkeologiska utgrävningar. Dessutom 
visas en del av Salomon August 
Andrées luftballong som han använde 
när han skulle flyga till Nordpolen. 

Här finns också utställningen om den 
uppfinningsrika slöjd- och bildläraren 
Gunnar Ell. Följ upp en innehållsrik 
visning med en stund i vår verkstad 
där vi tillverkar något kopplat till det 
vi just fått se och uppleva.

Ny forntidsutställning
Smålands museum   
Visas från 21/9 
Årskurs 2–6

I september öppnar vår nya forntids-
utställning. Där kan vi följa männ-
iskorna i Smålands inland under 
12.000 år! Naturligtvis koncentrerar 
vi oss på sten-, brons- och järnålder. 
Boka ett besök och upplev fantastiska 
scenerier på väggarna, spännande 
föremål i montrarna och kopior av 
dåtidens föremål och kläder. Boka en 
sten-, brons- eller järnåldersvisning 
och fortsätt in i vår verkstad, där vi 
arbetar med samma material och del-
vis samma formgivning som dåtidens 
människor en gång gjorde.

Öppet glasmagasin
Kulturarvscentrum Småland
Visas under hela terminen
Förskoleklass–gymnasium

Ta del av den svenska glashistorien med 
hela 40 000 föremål från 105 glasbruk. 
Fokus ligger på de småländska glas-
bruken. I det öppna magasinet visas 
även skisser, maskiner och verktyg 
som används i glasframställning. I 
verkstaden arbetar vi med glasmosaik, 
glasmålning eller andra tekniker.

Utställningar
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Julfirande förr
Bokas under december månad
Smålands museum
Förskoleklass–årskurs 9

Vi har kryddat vår 1800-tals-
utställning med juldetaljer och 
tillsammans upptäcker vi dessa 
och berättar om hur man firade jul 
förr – med traditioner, lekar och 
mat. I verkstaden skapar vi saker 
som hör julen till – doftpåsar, 
ärtkronor och juleträd.

Högloftstugan och berättelser från förr i brasans 
sken
Bokas från 28 september till  
27 november
Förskoleklass–gymnasium
Obs: Max 15 elever

Kom med in i den månghundraåriga stugan i museiparken. Vi berättar om 
hur livet var då det varken fanns element, ellampor eller rinnande  
vatten till matlagning och tvättning.  
I brasans sken berättar vi också om de varelser som tydligen fanns innan 
vi fick el och upplysningen kom in  i våra hus. Hör om gloson, lindormen, 
skogsrået, den småländska varulven - men framför allt, lär dig hur man 
skyddar sig mot dem!

På vandring i historien
Bokas fram till 16 oktober
Förskoleklass–gymnasium
Obs: Kostnad: 800 kr

Följ med på en vandring genom 
århundranden. Tillsammans letar 
vi efter och tittar på spår av Växjös 
förflutna, det går också att förlägga 
vandringen i närmiljön kring din 
skola. Vi ställer frågor som: Var det en 
viking som reste runstenen vid dom-
kyrkan? Vem gömde och glömde den 
medeltida silverskatten? Är det sant 

Kronobergs slottsruin
Bokas fram till 16 oktober
Förskoleklass–gymnasium
Obs: Kostnad: 800 kr

Besök slottsruinen och följ med på 
en visning där vi bland annat får veta 
hur det var på slottet under 1500-talet, 
vilka som arbetade där, hur man 
klädde sig och vad man åt, och hur 
det gick till när Nils Dacke firade jul 
där 1542. Det finns också möjlighet 
att upptäcka slottsruinen genom en 
spännande skattjakt. Välj kläder efter 
väder!

att det var en avsatt kung som satte 
eld på domkyrka år 1276 och har det 
verkligen runnit en bäck i Bäckgatan? 
Dessa och många fler frågor besvaras 
under vandringen, som också kan 
genomföras i området runt din skola, 
men då med helt annat innehåll. Välj 
kläder efter väder!

UtställningarUtställningar
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Skapande skola

Kontakt & bokning

Hör av er till oss för bokning av  
visningar, verkstad och övriga program, 
eller med funderingar och frågor. 

Förfrågningar: 
pedagogiska@kulturparkensmaland.se 
0470–70 42 00 

hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se
0470–70 42 17

Hos oss på Kulturparken Småland ges chansen att 
lära känna sin historia och därigenom lättare förstå
den värld vi lever i idag - och vara med och 
bestämma om framtiden. Med hjälp av våra 
utställningar, magasin, arkiv och olika historiska 
miljöer närmar vi oss kronobergarnas innehållsrika 
historia. Här på Kulturparken möter ni pedagoger 
med specialkunskaper inom historia, konsthistoria 
och arkeologi. Tänk att få hålla i ett föremål som 
användes för tusentals år sedan, prova uppsydda 
historiska kläder eller gräva fram spännande 
fakta från våra arkiv som inte går att hitta någon 
annanstans! Hos oss finns unika möjligheter att 

År 1838 skedde ett mord i Växjö. Pigan Maria dödade sin vän 
Ingeborg. Varför skedde det och hur gick det till? På vilka 
sätt kan vi ta reda på mer? Tillsammans gör vi en verkstad 
med hjälp av historiskt och arkeologiskt material. Eleverna 
får lära sig att värdera olika typer av källor och förstå hur 
historia skapas! Här finns också utrymme att diskutera olika 
människors livsvillkor då och nu, brott och straff, samt hur 
spår av historiska platser kan avläsas idag. Om ni vill ger vi 
möjlighet till att besöka en av platserna där det hela utspelade 
sig. För högstadiet och gymnasiet.

Varför dödade Maria sin kompis?  
– prova på att vara forskare

10

Forskarskolan

forska kring just den tidsepok som intresserar mest. 
Vi kommer till skolan eller kommer ni till oss på 
museet.

Vi kan skräddarsy Skapande skola-projekt efter 
vad ni är intresserade av och arbetar med i skolan. 
Några exempel från tidigare år är Torparliv och 
1800-tal, Kronoberg – människorna på 1500-talsslottet 
och Utomhuspedagogik i Växjö stad, Glas i alla 
färger och former. Kontakta oss för mer information 
och programförslag.



kulturparken småland ab är en organisation med 
flera kulturella mötesplatser. Smålands museum, 
Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, 
Kronobergs slottsruin, Kulturarvscentrum Småland,   

Kronobergs lantbruksmuseum, 
Ångaren Thor och Kronobergsarkivet 
är delar i Kulturparken Småland.

Växel: 0470 – 70 42 00, Org.nr 556 766 - 8818, www.kulturparkensmaland.se


