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Välkommen att utforska spännande 
utställningar, magasin och historiska miljöer 
med oss på Kulturparken Småland!

I höst visar vi vår nya förhistoriska utställning 13 000 år. Kom 
och upplev sten- brons- och järnålder och se vad arkeologer 
har hittat i våra trakter. 

Den nya utställningen Det nya landet – Drömmen om Amerika 
i Utvandrarnas hus skildrar tiden mellan 1830 och 1930 då 
drygt en miljon svenskar flyttade till Amerika för att starta 
ett nytt liv. Varför emigrerade så många? Vad hände med 
människorna i det nya landet och vad hände i landet som de 
lämnade?

Vill ni veta mer om glas finns flera utställningar om glasets 
historia, glasbruken och glaskonstverk från olika tidsepoker.

På Kulturarvscentrum finns möjlighet att besöka våra öppna 
magasin. Här finns många spännande, märkliga och roliga 
saker att upptäcka. 

Vi har också program i historiska miljöer, till exempel visningar 
på Kronobergs slottsruin under tidig höst. Vi har också 
historiska vandringar i Växjö stad eller i er skolas omgivning 
där vi upptäcker den nära historien. 

Boka visning med Kulturparkens pedagoger. I kombination 
med visning erbjuder vi också möjlighet till hantverk och 
skapande tillsammans med oss. 

Välkommen att boka in ett spännande besök!

/Museipedagogerna på Kulturparken Småland

Välkommen till 
Kulturparken Småland!
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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 15, Växjö 
Buss 5 går regelbundet från Växjö station till  
Kulturarvscentrum

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

Förfrågningar: 
pedagogiska@kulturparkensmaland.se 
hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se
0470-70 42 17

Kulturparken Smålands växel
0470-70 42 00

Med reservation för eventuella ändringar
Vi anpassar museets verksamheter efter rådande 
restriktioner med anledning av Covid-19.  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Utvandrarnas 
hus

Smålands museum/ 
Sveriges glasmuseum

Växjö  
resecentrum
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Visningar och besök

Visning med museipedagog 
Kom och ta del av våra utställningar, 
följ med på en visning där vi utforskar 
och diskuterar tillsammans, naturligtvis 
anpassat till elevernas ålder och 
speciella önskemål. Vi har listat 
rekommenderade åldrar under  
beskrivningarna av utställningarna.
Tid: 45-60 minuter 
Kostnad: 450 kr per klass 
 
Visning och verkstad
I de flesta av våra program passar 
det bra att kombinera visning med 
efterföljande skapande verkstad. 
Ett sätt för eleverna att reflektera, 
diskutera och skapa själva utifrån det 
vi pratat om i utställningen. Läs mer 
om verkstadsuppgifter under varje 
separat program.

Tid: 1,5-2 timmar
Kostnad: 600 kr per klass

Program på Kronobergs slottsruin 
Tid: 1-2 timmar  
Kostnad 900 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 
själva på något av museerna går in med 
fri entré. Besök sker under ordinarie 
öppettider. Ni ansvarar själva för ordning 
och säkerhet i museets miljöer. 

Anmäl gärna ert besök i förväg:
pedagogiska@kulturparkensmaland.se
0470-70 42 00
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13 000 år – forntiden nära oss
Smålands museum. 
Kan bokas hela terminen. Förskoleklass–gymnasium.

Utställningar

Julfirande förr 
Bokas under december månad. 
Förskoleklass-årskurs 9.

Vi lyfter ett tema kring julfirande förr 
och i verkstaden skapar vi saker som 
hör julen till.

Tid: 1-1,5 timme
Kostnad: 450 kr per klass

Historiska vandringar 
En timmes vandring och guidning med 
klassen på Kronobergs slottsruin, i 
Växjö stad eller i miljö nära er skola.

Tid: 1-1,5 timme
Kostnad: 450 kr per klass

I den nya forntidsutställningen vill vi 
visa att det förflutna finns nära oss, 
nästan överallt i skog och mark finns 
det spår efter de människor som levat 
här för tusentals år sedan. 

På väggarna går det att se hur 
landskapet ändrats genom 
årtusendena. Välj mellan sten-, brons, 
eller järnålder tillsammans med 
efterföljande verkstad.

13  000   Ar
forntiden nara ossforntiden nara oss

--
. . . . 

Tid: 1,5-2 timmar
Kostnad: 450 kr per klass, enbart visning.
600 kr per klass, visning och verkstad
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Museet i magasinet 
Kulturarvscentrum Småland.
Kan bokas hela terminen.
Förskoleklass–gymnasium

Vi bjuder in till vårt stora öppna magasin 
på Norremarks industriområde i Växjö. 
Här finns föremål från allt från stenålder 
till samtid. Även här finns möjlighet till 
hantverk och skapande i vår verkstad.

Tid: 1,5 -2 timmar
Kostnad:  450 kr per klass, enbart visning
600 kr per klass, visning och verkstad
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Skapande skola

På Kulturparken Småland möter ni 
pedagoger med specialkunskaper 
inom historia, konst och arkeologi. 

Med hjälp av våra utställningar, 
magasin, arkiv och olika historiska 
miljöer närmar vi oss Kronobergs 
innehållsrika historia. 

Tänk att få hålla i ett föremål som 
användes för tusentals år sedan eller 
gräva fram spännande fakta från våra 
arkiv som inte går att hitta någon 
annanstans! 

I samarbete med er skräddarsyr 
vi Skapande skola-projekt utifrån 
ert intresse. Kontakta oss för mer 
information och programförslag.

Exempel på tidigare projekt 
i Skapande skola: 

- Torparliv och 1800-tal
- Kronoberg – människor och 

arbete på 1500-talsslottet
- Stenålder i Markaryd – 

hantverk och historia



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


