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IT’S NOW OR NÄVER 
I den nya utställningen ”Näver” undersöker Emma Dahlqvist 
möjligheterna hos björknäver. Genom experimentella 
metoder utforskar hon skärningspunkten mellan traditionell 
hantverkskunskap och digital teknik för att skapa nya upplevelser.

Emma Dahlqvist (1987) är textildesigner och konstnär verksam i 
Östersund och utbildad på HDK i Göteborg och Textilhögskolan 
i Borås. Emmas verk i näver har ställts ut nationellt och 
internationellt och tilldelats priser och utmärkelser. 2019 gav hon 
även ut boken ”Näver - � äta, tampa, vika ut” på Natur & Kultur. 

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR VÅREN 2022

DET NYA LANDET – DRÖMMEN OM AMERIKA

ORREFORS SKATTER

Det Nya Landet – Drömmen om Amerika är Kulturparken Smålands nya 
emigrationshistoriska utställning på Utvandrarnas hus. Den svenska 
amerikaemigrationen är ofta redovisad i diagram och tabeller men bakom 
dessa siffror � nns levande och livfulla människoöden. 
I Det Nya Landet möter vi emigranterna som lämnade sin hembygd, sin 
familj, sina släktingar och vi följer med på deras resa över Atlanten till 
livet i det nya landet. 

Orrefors var bruket som gav svenskt glas världsrykte. Succén blev 
möjlig genom det nära samarbetet mellan konstnärer och hantverkare. 
Tillsammans tänjde de glasets gränser och utvecklade tekniker och verk 
som skulle komma att bli typiska för Orrefors. 
Utställningen Orrefors skatter visar upp ett urval av de mest intressanta 
och unika verk som Orrefors glasbruk någonsin producerat. 

Öppnar 29/1 och visas till september 
2022. Smålands museum.

DE VITA BUSSARNA & VÄGEN TILL FRIHET
I vår visar vi två nya utställningar som gestaltar historier från 
förintelsen. I utställningen ”De vita bussarna” visas KW Gullers 
fotogra� er från 1945 tagna då koncentrationslägerfångar anlände 
till Malmö. Utställningen är producerad av Forum för levande 
historia.

I utställningen ”Vägen till frihet” sammanställs för första gången 
hur mottagandet av � yktingar såg ut i Småland och Kronoberg 
1945. Hur många läger som upprättades, vilka människorna som 
kom och hur det påverkade bygden? Utställningen är en första 
del i Kulturparken Smålands projekt i ämnet. Öppnar 29/1 och visas till maj 2022.

Utvandrarnas hus.

Mer information

Läs mer om alla våra utställningar på www.kulturparkensmaland.se



Läs mer om alla våra utställningar på www.kulturparkensmaland.se

Utvandrarnas hus
11.00  Barnmusikal: Dockedansen
 Följ med på en resa över Atlanten med sång, musik, lek och dans. En berättelse för 
 barn och familj om utvandringen till Amerika. Medverkande: Maria och Anders Larsson.
 Antal platser: 50. Rekommenderad ålder: 4-8 år.

13.00  Barnmusikal: Dockedansen
 Se beskrivning ovan. 
 Antal platser: 50. Rekommenderad ålder: 4-8 år.

15.00  Vernissage: Vita bussarna & Vägen till frihet
 Invigning av två sammanhängande utställningar. Till utställningen Vita bussarna -   
 fotogra� er av KW Gullers invigningstalar Bertil Bäckström från Forum för   
 levande historia. Till utställningen Vägen till frihet invigningstalar Alexandra Stiernspetz  
 Nylén och Samuel Palmblad från Kulturparken Småland. 
 Antal platser: 50. Arrangör: Kulturparken Småland samt Forum för levande historia.

Smålands museum
14.00  Vernissage i Orgelsalen: It´s Now or Näver
 Experimentell näverutställning. Konstnär Emma Dahlqist medverkar och berättar. 
 Antal platser: 50
 Arrangör: Hemslöjden Kronoberg och Kulturparken Småland

 Kristdemokraterna arrangerar:
 16.00 Föreläsning med publicist Thomas Gür, Orgelsalen Smålands museum

     

KULTUR
NATTEN

29 januari 2022, 11.00-22.00

Fri entré på

Kulturparken Smålands Program

Med reservation för eventuella ändringar.



Smålands museum / 
Sveriges glasmuseum
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö
Tis-fre 10.00-17.00
Lör-sön 11.00-16.00

Utvandrarnas hus
Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö
Tis-fre 10.00-17.00
Lör-sön 11.00-16.00

Röda dagar som infaller på veckodag har samma 
öppettider som helgdag. Stängt på måndagar.

Forskarsalen på Utvandrarnas hus
Öppet för bokade besök tis-fre 10.00-16.00

Besöksbokning till Forskarsalen görs på 
kulturparkensmaland.se/emigrationsforskning

Kulturarvscentrum Småland
Kronobergsarkivet
Sandvägen 15, 
352 45 Växjö

Entréavgift
Vuxen 120 kr
Student 60 kr
Fri entré för barn & ungdom upp till 19 år

Biljetter
Biljettköp gör du i vår reception eller via 
vår hemsida om inte annat anges. 

Bokningar
Guide- och konferensbokning: 
0470-70 42 05
maria.lonnborg@kulturparkensmaland.se

Tillgänglighetsfrågor: 
0470-70 42 10
petter.ericsson@kulturparkensmaland.se

Med reservation för eventuella ändringar.

ÖPPETTIDER JANUARI - MAJ 2022

MAT & DRYCK

www.kulturparkensmaland.se
0470-70 42 00
info@kulturparkensmaland.se
@kulturparken I #kulturparken

Mer information

Izakaya Moshi
Smålands museum

En izakaya är en japansk 
pub eller ”slink in”. 
Med smårätter i centrum hämtas 
inspirationen från Japan, Vietnam, Korea 
och Kina. Här � nns möjlighet till lunch och 
middag med välsorterat ölsortiment samt 
möjlighet till takeaway. 

För bokningar och frågor kontakta:
0470-78 68 30
www.izakayamoshi.se

Mammornas Café
Utvandrarnas hus

Hala Baydoun lagar autentisk och väl-
smakande libanesisk mat samt arabiska 
bakverk. I enlighet med libanesisk 
mattradition serveras smakrik mat med 
många inslag av gröna råvaror och med 
veganska alternativ. Här kan du äta frukost, 
lunch och � ka samt hämta takeaway.

För beställningar kontakta: 
073-764 39 48



Med reservation för eventuella ändringar.

KÄRLEK I CANCERNS TID
Det är nu snart tretton år sedan Anders Sundin skrev boken Kärlek i 
cancerns tid, som kom att bli en svensk version av Joan Didions Ett år 
av magiskt tänkande. Anders Sundin samtalar utifrån sin bok och vad 
som hänt sedan dess. Samtalet leds av Kulturparkens Petter Ericsson, 
tidigare kulturskribent. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen  
Tid: 15.00
Biljett: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE
Teaterföreställning om konsten att läka och att läka genom konsten. 
Pjäsen bygger på Joan Didions självbiogra� ska roman med samma 
namn. Medverkande: Birte Heribertson, skådespelare, och Christian 
Berg, cellist. Efter pjäsen följer ett eftersamtal med författaren Anders 
Sundin som skrivit boken Kärlek i cancerns tid.

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen  
Tid: 18.00  
Biljett: www.regionteatern.se Föreställningen spelas även den 24/3.
Arrangör: Regionteatern BlekingeKronoberg och Kulturparken Småland

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE
Teaterföreställning om konsten att läka och att läka genom konsten. 
Pjäsen bygger på Joan Didions självbiogra� ska roman med samma 
namn. Medverkande: Birte Heribertson, skådespelare, och Christian 
Berg, cellist. Efter pjäsen följer ett eftersamtal med författaren Anders 
Sundin som skrivit boken Kärlek i cancerns tid.

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen
Tid: 15.00  
Biljett: www.regionteatern.se Föreställningen spelas även den 23/3.
Arrangör: Regionteatern BlekingeKronoberg och Kulturparken Småland

TORSDAGSVISNING: ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö
Tid: 18.00. Biljett: 90 kr. Köp via kulturparkensmaland.se

DIN PODD PÅ JORDEN: SORGEN GESTALTAD
Om svensk gravskulptur och dess skulptörer. Nästintill gömd och 
bortglömd – inte minst av konsthistorien – � nn en konst i form 
av gravskulptur på svenska begravningsplatser. Om denna dolda 
konstskatt berättar Berit Linden, författare och konstvetare.

Avsnittet släpps måndag 28 mars och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar � nns.

DEN ONDA OCH DEN GODA STYRELSEN
Föreläsning om politisk propaganda på 1300-talet. Staden Siena 
beställde fresker av den kände målaren Ambrogio Lorenzetti. Bilderna 
var vad de styrande i Siena ville att medborgarna skulle möta. 
Föreläsare är Britt Mossberg, fd lärare i konsthistoria på S:t Sigfrids 
Folkhögskola, Växjö.

Plats: Utvandrarnas hus  
Tid: kl 18.00. Max 80 platser. 60 kr
Arrangör: Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland

MUSEIKLUBBEN!
Kom och var med i Museiklubben. Vi håller till i vår pedagogiska 
verkstad och skapar något kul och spännande.

Plats: Smålands museum  
Tid: 13.00-15.00. Barn 7-12 år.
Kostnad: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

SVENSK FOTBOLLS KULTURARV
Fotboll har spelats i långt över 100 år i Sverige. Den har från start 
väckt starka känslor. Den har gett identitet, skapat rivaliteter och varit 
kontroversiell. Fotboll är landets nationalsport. Ändå har dess kulturarv 
inte värderats högt. Det menar kvällens föreläsare Torbjörn Andersson, 
författare till boken Fotbollens kuriosakabinett.

Plats: Utvandrarnas hus  
Tid: kl 18.00. Max 90 platser.
Biljett: 90 kr. Biljetter köps via kulturparkensmaland.se

DIN PODD PÅ JORDEN: 
KULTURHISTORISKA PLATSER – NÅGRA NEDSLAG
Arkeolog Alexandra Stiernspetz Nylén och konstpedagog Emma 
Schmidt tar oss med till några av länets kulturhistoriskt intressanta 
platser. 

Avsnittet släpps måndag 25 april och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar � nns.

TILLGÄNGLIGT MUSEUM: UTVANDRARNAS HUS
Tillgänglighetsanpassad visning av Utvandrarnas hus och utställningen 
Det nya landet – Drömmen om Amerika. Syn- och teckentolk � nns på 
plats under kvällen.

Plats: Utvandrarnas hus  
Tid: 18.00
Ett samarbete med Idé och Kunskapscentrum Kronoberg.

TORSDAGSVISNING: GLASMAGASINET
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin på 
Kulturarvscentrum Småland.

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö
Tid: 18.00  
Biljett: 90 kr. Köps via kulturparkensmaland.se

DIN PODD PÅ JORDEN: 
VÄGEN TILL FRIHET - MED SAMUEL PALMBLAD
27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, 
samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 
1945. I slutet av andra världskriget � ck Röda Korset i uppdrag att 
genomföra en aktion för att rädda människor ur nazisternas fångläger. 
I mars 1945 sattes expeditionen med de vita bussarna igång. Några av 
passagerarna kom till orter i Kronobergs län och Kulturparken Småland 
har under det senaste året sökt information i olika arkiv och försökt 
hitta människor som känner till eller själva minns händelser från den 
här tiden. 

Avsnittet släpps torsdag 27 januari och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar � nns.

KULTURNATTEN 
Växjös Kulturnatt arrangeras lördag 29 januari. Se separat sida i det 
här bladet för att se vad som händer på Kulturparken Smålands olika 
mötesplatser. 

MUSEIKLUBBEN! - PREMIÄR
Kom och tälj med Elin! En lördag i månaden träffas Museiklubben för 
göra kul grejer på museet. Första gången kommer Elin från Hemslöjden 
Kronoberg och lär oss täljningens grunder. 

Plats: Smålands museum  
Tid: 13.00-15.00. Barn 7-12 år
Biljett: 40 kr. Biljetter köps via kulturparkensmaland.se

OM NOBELPRISTAGARE ABDULRAZAK GURNAHS 
FÖRFATTARSKAP
Föreläsning om 2021 års nobelpristagare i litteratur Abdulrazak 
Gurnah. Föreläsare är professor Maria Olaussen, Göteborgs universitet. 
Olaussens inriktning är nutida engelskspråkig afrikansk litteratur. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen  
Tid: kl 18.00. Max 90 platser
Biljett: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se  

VISNING: ORREFORS SKATTER
Visning av utställningen Orrefors skatter med glashistoriker Gunnel 
Holmér. Orrefors var bruket som gav svenskt glas världsrykte. Hör om
verken, teknikerna samt konstnärerna och hantverkarna som till-
sammans tänjde på glasets gränser och som gjorde det omöjliga möjligt.

Plats: Smålands museum  
Tid: 18.00. Max 20 platser
Biljett: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

SPORTLOVSKUL
Under sportlovsveckan bjuder vi in till vår förhistoriska utställning 
13 000 år där det blir visningar och verkstad. Olika tidsåldrar och 
verkstadsuppgifter varje dag. Det som tillverkas i verkstaden får 
deltagarna ta med sig hem. Välkomna till en vecka då vi möter 
stenåldern, bronsåldern, järnåldern och dess människor.

Ålder: 7-12 år
Tid: Tisdag-fredag 13.00-14.30
För detaljerad information och anmälan se kulturparkensmaland.se

TORSDAGSVISNING: GLASMAGASINET
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin på 
Kulturarvscentrum Småland.

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö
Tid: 18.00  
Biljett: 90 kr. Köps via kulturparkensmaland.se

DIN PODD PÅ JORDEN: TENNISUNDRET I VÄXJÖ
Under 1980- och 1990-talet var Sverige en stormakt inom tennisen. 
Sverige vann då ett � ertal Davids cup-titlar och inte sällan var 
halva laget från Växjö. Medverkande i podden: Janne Gunnarsson, 
tennisspelare som varit rankad 25:a i världen, och Jan Elofsson, 
Smålandspostens sportreporter som bevakade de gyllene åren.

Avsnittet släpps måndag 28 februari och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar � nns.

PECHAKUCHA-NIGHT
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den japanska snabb-
presentationstekniken PechaKucha � nns på över 900 platser runt 
om i världen och i Småland arrangeras PechaKucha på Kulturparken 
Småland. Kom och lyssna på föreläsningar om form, design och kultur. 

Plats: Utvandrarnas hus  
Tid: Första talare kl 19.20. Max 90 platser.

MUSEIKLUBBEN!
Skapa Snåländskt och utforska möjligheter i lokala resurser. 
Museiklubben gästas av Emma och Camilla från Fem2design. 
Tillsammans skapar vi snygga och � nurliga saker med återbruk.

Plats: Smålands museum  
Tid: 13.00-15.00. Barn 7-12 år
Kostnad: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

PROVFLYGNINGAR – PLATSERNA ANDRÉE LÄMNADE EFTER SIG
Carl-Johan Svensson, universitetslektor vid Högskolan i Jönköping, före-
läser om ballongfararen S.A. Andrées nio prov� ygningar med ballongen 
Svea 1893-1895, varav den sista prov� ygningen landade i Nottebäck. 

Plats: Utvandrarnas hus  
Tid: kl 18.00. Max 80 platser. 60 kr
Arrangör: Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland.
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TORSDAGSVISNINGAR PÅ 
KULTURARVSCENTRUM SMÅLAND

TID OCH PLATS
Tid: 18.00
Adress: Sandvägen 15, Växjö
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré
Biljett köps via kulturparkensmaland.se

Kulturparken Smålands glasmagasin

Allt mellan himmel och jord

Kulturparken Smålands glasmagasin
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28/4

DIN PODD PÅ JORDEN
- EN KULTURHISTORISK PODD
Kulturparkens podd Din Podd På Jorden bjuder på 
stort som smått inom länets kulturhistoria – från 
forntid till nutid. Här möter du spännande gäster 
och intressanta händelser i en bred småländsk 
blandning. 

DU HITTAR ALLA VÅRA 
PODDAVSNITT PÅ:
www.kulturparkensmaland.se/podd och där poddar 
� nns. Sök på Din Podd På Jorden.

22/2 -
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28/4

PROGRAM VÅREN 2022
Till vissa av våra programpunkter behövs biljett, vilka ser du i programbeskrivningen. För att köpa biljett kan du gå in på vår hemsida 
kulturparkensmaland.se eller komma förbi vår Museibutik. Våra evenemang har begränsat antal platser och vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi reserverar för eventuella ändringar. 

Din podd 
på jorden


