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I smältdegeln
Århundraden av framgångsrik glasproduktion 
har också en baksida. Stora mängder glas med 
tungmetaller har slängts på marker kring glas-
bruksfastigheterna. Idéer finns om att återvinna 
och rena glaset för att skapa nya värden.

Mrs Thyra Petersoń s Collection
Utställningen visar ett antal verk ur den svensk- 
amerikanska konstsamling som donerades 
till Smålands museum 1935 av Charles S.  
Peterson, till minne av hustrun Thyra Peterson. 
Här finns målningar av ett 20-tal svensk- 
amerikanska konstnärer, verksamma under 
1900-talets första hälft. Genom konstnärer-
nas ögon skildras det nya landet, i skiftande 
årstider, ljus och stämningar.

SVERIGES GLASMUSEUM, 17/9–18/11 

UTVANDRARNAS HUS

Foto: Jörgen Ludwigsson

Älskade korg
Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varu- 
korg. Korgen som bärhjälp, transport 
och förvaring har en lång tradition.  
Däremot finns det inte många korg-
makare kvar i Sverige och kunskapen 
om hur man binder och flätar korgar 
försvinner bort. Utställningen Älskade 
korg! vill väcka nyfikenhet kring hant- 
verket, visa mångfalden av korgar i 
Sverige och berätta om vår rika korg-
tradition runtom i landet. I denna ut-
ställning lyfts korgen utifrån perspektiv 
som hållbarhet, eget skapande och his-
toria. Utställningen visar en stor mängd 
korgar, material och korgtekniker.

SMÅLANDS MUSEUM, 22/10 2022–12/3 2023  
(UPPEHÅLL FÖR JULMARKNAD 21–29 NOV)
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Det nya landet
Emigrationen till Amerika är den största 
befolkningsomflyttningen i svensk his-
toria. Den redovisas ofta i diagram och 
tabeller, men bakom dessa siffror finns 
levande och livfulla människoöden. I 
Det nya landet möter ni emigranter från 
uppbrottet i Sverige, resan till Amerika 
och livet i det nya landet.

UTVANDRARNAS HUS

Julstämning på museet med försäljning 
av lokalproducerad mat och konst-
hantverk. Guidningar, familjeaktiviteter, 
musik och julmys under hela helgen.

Julmarknad 
     på smålands museum

26–27/11 2022 

G E N K L A N G

Genklang
Utställningens namn ”Genklang” syftar 
på en ljudlös tolkning av den äldre tradi-
tionen av själaringning i samband med 
dödsfall, där klockringningen upplyste 
om den avlidnes ålder, kön och status. 
Materialet i utställningens samtliga verk 
är gjorda av filtad ull och klockorna är 
i sitt textila material helt ljudlösa, de är 
som tomma skal efter de som lämnat 
oss. Yvonne Habbe (1971) är textil-
konstnär med handfiltning av ull som 
specialområde. Är verksam på Gotland, 
uppvuxen i Småland.

Vernissage 1 oktober, kl 14.00.

SMÅLANDS MUSEUM, 1/10 2022–15/1 2023 

Fri 
entré!

drömmen om amerika

DET NYA 
LANDET

•

••



Podd: Smålänningen Andrée 
Historiker Håkan Nordmark om smålänningen Andrée och 
hans ballongresor. Avsnittet är inspelat inför publik under 
Sagobyggdens musik och berättarfestival. Medverkar gör 
också musikern Jonas Åkerlund.

Avsnittet släpps måndag 5 september och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns.

Dagvisning: Mr ś Thyra Petersen ś collection
Emma Schmidt, konstpedagog på Kulturparken Småland, 
guidar i utställningen Mrs Thyra Peterson´s Memorial Collec-
tion of Swedish American Art. Hon berättar om samlingen, 
verken och utställningens tillkomst. Det bjuds på kaffe.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 13.30 
Entré: Ingår i museets ordinarie entrébiljett

Putins historiebruk 
I Putins och Rysslands krig mot Ukraina är historia ett 
skarpeggat vapen. Inte minst för att rättfärdiggöra attacken 
mot grannlandet. Klas-Göran Karlsson, professor i historia 
vid Lunds Universitetet, föreläser under rubriken Putins 
historiebruk: utgrävningar i Rysslands historia. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland 

U-137: Det som egentligen hände 
I oktober 1981 går den Sovjetiska ubåten U-137 på grund i 
Karlskrona skärgård. Under de följande dagarna är en väpnad 
konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen mycket nära.

Överstelöjtnant Rolf Lindén var chef för operativa avdelning-
en vid Blekinge kustartilleriförsvar 1981 och mitt i stormens 
öga. Lindén kommer till Smålands museum för att berätta 
vad som kunde ha hänt och vad som egentligen hände. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00  
Entré: 90 kr. Förköp via kulturparkensmaland.se 

Änglar och Mickelsmäss 
Välkommen till en kväll om och med änglar. Vi inleder med 
en introduktion i Orgelsalen på Smålands museum. Därefter 
fortsätter vi i museets verkstad där vi skapar änglar av åter- 
bruksmaterial. En kväll för samtal, eget skapande och kon- 
templation. Under kvällen deltar Marita Magnusson Selinder, 
präst Svenska kyrkan Växjö, Sirpa Abrahamsson, församlings- 
pedagog och pedagoger från Kulturparken Småland.  
Material och kvällskaffe ingår i entrén. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00–20.00 
Entré: 60 kr. Begränsat antal platser, 20 st. Biljett via  
kulturparkensmaland.se 

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Konstlördag på Smålands museum
11–16 Växjö konstrunda gästar Smålands museum.

13.00 Utdelning av stipendium ur Gunvor Kamke och 
Sven Joanns minnesfond.

14.00  Vernissage av utställningen Genklang av  
textilkonstnär Yvonne Habbe. I samarbete med  
Hemslöjden Kronoberg.

Plats: Smålands museum Entré: Fri entré hela dagen

Lena Andersson:  
Koryféerna - en konspirationsroman
Lena Andersson är författare och krönikör i Svenska Dag-
bladet. Hon romandebuterade 1999. År 2013 tilldelades 
hon Augustpriset för ”Egenmäktigt förfarande” som redan 
betraktas som en modern klassiker. Till Utvandrarnas hus 
kommer Andersson och föreläser utifrån sin senaste roman 
”Koryféerna - en konspirationsroman”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 120 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Övergivna platser – Glasriket
Författaren till bokserien ”Övergivna platser”, Jan Jörnmark, 
är nu aktuell med den sista delen ”Övergivna platser – 
Finalen”. Till Sveriges Glasmuseum kommer Jörnmark och 
berättar och visar bilder från ett särskilt kapitel i boken som 
handlar om Glasriket och Åfors glasbruk. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljett köps via kulturparkensmaland.se

Civilt försvar i G-län
Samuel Palmblad föreläser om civilt försvar i Kronobergs län 
under beredskapstiden. Palmblad är byggnadsantikvarie och 
författare till ”Kalla krigets Kronoberg” och ”Dolda minnen 
– på vakt mot supermakt”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Museiklubben: Ull  
Textilkonstnären Yvonne Habbes verk inspirerar oss till eget 
skapande med ull. Efter att ha sett konstverken i utställningen 
startar skaparverkstaden där det kan bli tovning av jongle-
ringsbollar eller kollage med ull i olika färg och form eller 
något helt annat. Ålder 7–12 år.

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30 
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

PechaKucha-night  
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den 
japanska snabbpresentationstekniken PechaKucha finns på 
över 900 platser runt om i världen och i Småland arrangeras 
PechaKucha på Kulturparken sedan år 2010. Kom och lyssna 
på korta och intressanta föreläsningar om form, design och 
kultur.  

Tid och plats: Smålands museum, första talare kl 19.20  
Entré: Fri entré 

Vernissage: Älskade korg 
Invigning av utställningen Älskade korg. Utställningen lyfter 
korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande 
och historia. Korgmakare Mikael Svensson inviger, spelar 
dragspel och berättar historier om korgmakare i Småland.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 14.00  
Entré: Fri entré hela dagen  
Arrangör: Hemslöjden Kronoberg och Kulturparken Småland. 

Föreläsning: Vandringar i Viborg 
Tyrgils Knutsson lät uppföra borgen Viborg år 1293. I borgens 
skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är 
ganska okänd för de flesta svenskar. 

Anders Fröjmark, docent i historia vid Linneuniversitetet, 
tar i detta föredrag med oss på en serie vandringar i denna 
historiska gränsstad. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland

Torsdagsvisning: Glasmagasinet
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin 
på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Höstlovskul 
Skaparverkstad på Smålands museum. Vi letar efter änglar 
på museet och därefter skapar vi våra egna änglar med glas 
och färg. Veckan avslutas med vernissage i Växjö Domkyrka 
där våra glasänglar ställs ut.

Dag och tid: Tisdag–fredag, kl 13.00–14.30 
Plats: Smålands museum 
Entré: 40 kr. Max 20 barn per dag, ålder 7–12. Biljett köps 
via kulturparkensmaland.se  

Arkivens dag 2022
Årets tema är ”Myter och mysterier”. Ta med upptäckarlus-
ten och besök Kulturarvscentrum Småland på Arkivens dag!

Tid och plats: Kulturarvscentrum Småland, Norremark, 
Växjö, kl 11–16.  
Entré: Fri entré. Uppdaterat program under hösten på  
kulturparkensmaland.se 

Det Habsburgska rikets framväxt 
Föreläsningen ger en kort introduktion kring Habsburger-
rikets framväxt för att därefter lägga tonvikten vid två av 
rikets mest intressanta personligheter – Maria Theresia 
(1717–1780) och Franz Joseph (1830–1916). 

Jenny Öhman, historiker och författare, föreläser. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats   
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland  

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Julmarknad
Välkommen till Smålands museums stora årliga julmarknad. 
Lokala producenter av mat och konsthantverk medverkar. 
Inhandla julens förnödenheter och njut av dofter och vackra 
ting. På museet och i museiparken pågår aktiviteter för hela 
familjen under helgen.

Julmarknadsloppis 
Utvandrarnas hus gästas av ett härligt loppmarknadsgäng. 
Kom och fynda prisvärt och hållbart.

När: Lördag & söndag kl 11.00–17.00 
Plats: Smålands museum och Utvandrarnas hus 
Entré: Fri entré hela helgen

Museiklubben: Korg 
Utställningen Älskade korg inspirerar oss till att skapa egna 
korgar i naturmaterial.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30  
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Uppesittarpodd: Din podd på jorden
Din podd på jordens årliga uppesittarpodd från Höglofts-
stugan i Musieparken. Musik, jultraditioner och museala 
karameller.

Avsnittet släpps torsdag 22 december och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns. 

KALENDARIUM SEPTEMBER-DECEMBER 2022
Till vissa av våra programpunkter behövs biljett, dessa köper du via kulturparkensmaland.se/evenemang  

eller i vår museibutik på Smålands museum. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
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Podd: Smålänningen Andrée 
Historiker Håkan Nordmark om smålänningen Andrée och 
hans ballongresor. Avsnittet är inspelat inför publik under 
Sagobyggdens musik och berättarfestival. Medverkar gör 
också musikern Jonas Åkerlund.

Avsnittet släpps måndag 5 september och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns.

Dagvisning: Mr ś Thyra Petersen ś collection
Emma Schmidt, konstpedagog på Kulturparken Småland, 
guidar i utställningen Mrs Thyra Peterson´s Memorial Collec-
tion of Swedish American Art. Hon berättar om samlingen, 
verken och utställningens tillkomst. Det bjuds på kaffe.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 13.30 
Entré: Ingår i museets ordinarie entrébiljett

Putins historiebruk 
I Putins och Rysslands krig mot Ukraina är historia ett 
skarpeggat vapen. Inte minst för att rättfärdiggöra attacken 
mot grannlandet. Klas-Göran Karlsson, professor i historia 
vid Lunds Universitetet, föreläser under rubriken Putins 
historiebruk: utgrävningar i Rysslands historia. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland 

U-137: Det som egentligen hände 
I oktober 1981 går den Sovjetiska ubåten U-137 på grund i 
Karlskrona skärgård. Under de följande dagarna är en väpnad 
konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen mycket nära.

Överstelöjtnant Rolf Lindén var chef för operativa avdelning-
en vid Blekinge kustartilleriförsvar 1981 och mitt i stormens 
öga. Lindén kommer till Smålands museum för att berätta 
vad som kunde ha hänt och vad som egentligen hände. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00  
Entré: 90 kr. Förköp via kulturparkensmaland.se 

Änglar och Mickelsmäss 
Välkommen till en kväll om och med änglar. Vi inleder med 
en introduktion i Orgelsalen på Smålands museum. Därefter 
fortsätter vi i museets verkstad där vi skapar änglar av åter- 
bruksmaterial. En kväll för samtal, eget skapande och kon- 
templation. Under kvällen deltar Marita Magnusson Selinder, 
präst Svenska kyrkan Växjö, Sirpa Abrahamsson, församlings- 
pedagog och pedagoger från Kulturparken Småland.  
Material och kvällskaffe ingår i entrén. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00–20.00 
Entré: 60 kr. Begränsat antal platser, 20 st. Biljett via  
kulturparkensmaland.se 

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Konstlördag på Smålands museum
11–16 Växjö konstrunda gästar Smålands museum.

13.00 Utdelning av stipendium ur Gunvor Kamke och 
Sven Joanns minnesfond.

14.00  Vernissage av utställningen Genklang av  
textilkonstnär Yvonne Habbe. I samarbete med  
Hemslöjden Kronoberg.

Plats: Smålands museum Entré: Fri entré hela dagen

Lena Andersson:  
Koryféerna - en konspirationsroman
Lena Andersson är författare och krönikör i Svenska Dag-
bladet. Hon romandebuterade 1999. År 2013 tilldelades 
hon Augustpriset för ”Egenmäktigt förfarande” som redan 
betraktas som en modern klassiker. Till Utvandrarnas hus 
kommer Andersson och föreläser utifrån sin senaste roman 
”Koryféerna - en konspirationsroman”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 120 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Övergivna platser – Glasriket
Författaren till bokserien ”Övergivna platser”, Jan Jörnmark, 
är nu aktuell med den sista delen ”Övergivna platser – 
Finalen”. Till Sveriges Glasmuseum kommer Jörnmark och 
berättar och visar bilder från ett särskilt kapitel i boken som 
handlar om Glasriket och Åfors glasbruk. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljett köps via kulturparkensmaland.se

Civilt försvar i G-län
Samuel Palmblad föreläser om civilt försvar i Kronobergs län 
under beredskapstiden. Palmblad är byggnadsantikvarie och 
författare till ”Kalla krigets Kronoberg” och ”Dolda minnen 
– på vakt mot supermakt”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Museiklubben: Ull  
Textilkonstnären Yvonne Habbes verk inspirerar oss till eget 
skapande med ull. Efter att ha sett konstverken i utställningen 
startar skaparverkstaden där det kan bli tovning av jongle-
ringsbollar eller kollage med ull i olika färg och form eller 
något helt annat. Ålder 7–12 år.

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30 
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

PechaKucha-night  
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den 
japanska snabbpresentationstekniken PechaKucha finns på 
över 900 platser runt om i världen och i Småland arrangeras 
PechaKucha på Kulturparken sedan år 2010. Kom och lyssna 
på korta och intressanta föreläsningar om form, design och 
kultur.  

Tid och plats: Smålands museum, första talare kl 19.20  
Entré: Fri entré 

Vernissage: Älskade korg 
Invigning av utställningen Älskade korg. Utställningen lyfter 
korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande 
och historia. Korgmakare Mikael Svensson inviger, spelar 
dragspel och berättar historier om korgmakare i Småland.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 14.00  
Entré: Fri entré hela dagen  
Arrangör: Hemslöjden Kronoberg och Kulturparken Småland. 

Föreläsning: Vandringar i Viborg 
Tyrgils Knutsson lät uppföra borgen Viborg år 1293. I borgens 
skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är 
ganska okänd för de flesta svenskar. 

Anders Fröjmark, docent i historia vid Linneuniversitetet, 
tar i detta föredrag med oss på en serie vandringar i denna 
historiska gränsstad. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland

Torsdagsvisning: Glasmagasinet
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin 
på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Höstlovskul 
Skaparverkstad på Smålands museum. Vi letar efter änglar 
på museet och därefter skapar vi våra egna änglar med glas 
och färg. Veckan avslutas med vernissage i Växjö Domkyrka 
där våra glasänglar ställs ut.

Dag och tid: Tisdag–fredag, kl 13.00–14.30 
Plats: Smålands museum 
Entré: 40 kr. Max 20 barn per dag, ålder 7–12. Biljett köps 
via kulturparkensmaland.se  

Arkivens dag 2022
Årets tema är ”Myter och mysterier”. Ta med upptäckarlus-
ten och besök Kulturarvscentrum Småland på Arkivens dag!

Tid och plats: Kulturarvscentrum Småland, Norremark, 
Växjö, kl 11–16.  
Entré: Fri entré. Uppdaterat program under hösten på  
kulturparkensmaland.se 

Det Habsburgska rikets framväxt 
Föreläsningen ger en kort introduktion kring Habsburger-
rikets framväxt för att därefter lägga tonvikten vid två av 
rikets mest intressanta personligheter – Maria Theresia 
(1717–1780) och Franz Joseph (1830–1916). 

Jenny Öhman, historiker och författare, föreläser. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats   
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland  

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Julmarknad
Välkommen till Smålands museums stora årliga julmarknad. 
Lokala producenter av mat och konsthantverk medverkar. 
Inhandla julens förnödenheter och njut av dofter och vackra 
ting. På museet och i museiparken pågår aktiviteter för hela 
familjen under helgen.

Julmarknadsloppis 
Utvandrarnas hus gästas av ett härligt loppmarknadsgäng. 
Kom och fynda prisvärt och hållbart.

När: Lördag & söndag kl 11.00–17.00 
Plats: Smålands museum och Utvandrarnas hus 
Entré: Fri entré hela helgen

Museiklubben: Korg 
Utställningen Älskade korg inspirerar oss till att skapa egna 
korgar i naturmaterial.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30  
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Uppesittarpodd: Din podd på jorden
Din podd på jordens årliga uppesittarpodd från Höglofts-
stugan i Musieparken. Musik, jultraditioner och museala 
karameller.

Avsnittet släpps torsdag 22 december och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns. 
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Podd: Smålänningen Andrée 
Historiker Håkan Nordmark om smålänningen Andrée och 
hans ballongresor. Avsnittet är inspelat inför publik under 
Sagobyggdens musik och berättarfestival. Medverkar gör 
också musikern Jonas Åkerlund.

Avsnittet släpps måndag 5 september och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns.

Dagvisning: Mr ś Thyra Petersen ś collection
Emma Schmidt, konstpedagog på Kulturparken Småland, 
guidar i utställningen Mrs Thyra Peterson´s Memorial Collec-
tion of Swedish American Art. Hon berättar om samlingen, 
verken och utställningens tillkomst. Det bjuds på kaffe.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 13.30 
Entré: Ingår i museets ordinarie entrébiljett

Putins historiebruk 
I Putins och Rysslands krig mot Ukraina är historia ett 
skarpeggat vapen. Inte minst för att rättfärdiggöra attacken 
mot grannlandet. Klas-Göran Karlsson, professor i historia 
vid Lunds Universitetet, föreläser under rubriken Putins 
historiebruk: utgrävningar i Rysslands historia. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland 

U-137: Det som egentligen hände 
I oktober 1981 går den Sovjetiska ubåten U-137 på grund i 
Karlskrona skärgård. Under de följande dagarna är en väpnad 
konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen mycket nära.

Överstelöjtnant Rolf Lindén var chef för operativa avdelning-
en vid Blekinge kustartilleriförsvar 1981 och mitt i stormens 
öga. Lindén kommer till Smålands museum för att berätta 
vad som kunde ha hänt och vad som egentligen hände. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00  
Entré: 90 kr. Förköp via kulturparkensmaland.se 

Änglar och Mickelsmäss 
Välkommen till en kväll om och med änglar. Vi inleder med 
en introduktion i Orgelsalen på Smålands museum. Därefter 
fortsätter vi i museets verkstad där vi skapar änglar av åter- 
bruksmaterial. En kväll för samtal, eget skapande och kon- 
templation. Under kvällen deltar Marita Magnusson Selinder, 
präst Svenska kyrkan Växjö, Sirpa Abrahamsson, församlings- 
pedagog och pedagoger från Kulturparken Småland.  
Material och kvällskaffe ingår i entrén. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00–20.00 
Entré: 60 kr. Begränsat antal platser, 20 st. Biljett via  
kulturparkensmaland.se 

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Konstlördag på Smålands museum
11–16 Växjö konstrunda gästar Smålands museum.

13.00 Utdelning av stipendium ur Gunvor Kamke och 
Sven Joanns minnesfond.

14.00  Vernissage av utställningen Genklang av  
textilkonstnär Yvonne Habbe. I samarbete med  
Hemslöjden Kronoberg.

Plats: Smålands museum Entré: Fri entré hela dagen

Lena Andersson:  
Koryféerna - en konspirationsroman
Lena Andersson är författare och krönikör i Svenska Dag-
bladet. Hon romandebuterade 1999. År 2013 tilldelades 
hon Augustpriset för ”Egenmäktigt förfarande” som redan 
betraktas som en modern klassiker. Till Utvandrarnas hus 
kommer Andersson och föreläser utifrån sin senaste roman 
”Koryféerna - en konspirationsroman”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 120 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Övergivna platser – Glasriket
Författaren till bokserien ”Övergivna platser”, Jan Jörnmark, 
är nu aktuell med den sista delen ”Övergivna platser – 
Finalen”. Till Sveriges Glasmuseum kommer Jörnmark och 
berättar och visar bilder från ett särskilt kapitel i boken som 
handlar om Glasriket och Åfors glasbruk. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljett köps via kulturparkensmaland.se

Civilt försvar i G-län
Samuel Palmblad föreläser om civilt försvar i Kronobergs län 
under beredskapstiden. Palmblad är byggnadsantikvarie och 
författare till ”Kalla krigets Kronoberg” och ”Dolda minnen 
– på vakt mot supermakt”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Museiklubben: Ull  
Textilkonstnären Yvonne Habbes verk inspirerar oss till eget 
skapande med ull. Efter att ha sett konstverken i utställningen 
startar skaparverkstaden där det kan bli tovning av jongle-
ringsbollar eller kollage med ull i olika färg och form eller 
något helt annat. Ålder 7–12 år.

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30 
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

PechaKucha-night  
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den 
japanska snabbpresentationstekniken PechaKucha finns på 
över 900 platser runt om i världen och i Småland arrangeras 
PechaKucha på Kulturparken sedan år 2010. Kom och lyssna 
på korta och intressanta föreläsningar om form, design och 
kultur.  

Tid och plats: Smålands museum, första talare kl 19.20  
Entré: Fri entré 

Vernissage: Älskade korg 
Invigning av utställningen Älskade korg. Utställningen lyfter 
korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande 
och historia. Korgmakare Mikael Svensson inviger, spelar 
dragspel och berättar historier om korgmakare i Småland.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 14.00  
Entré: Fri entré hela dagen  
Arrangör: Hemslöjden Kronoberg och Kulturparken Småland. 

Föreläsning: Vandringar i Viborg 
Tyrgils Knutsson lät uppföra borgen Viborg år 1293. I borgens 
skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är 
ganska okänd för de flesta svenskar. 

Anders Fröjmark, docent i historia vid Linneuniversitetet, 
tar i detta föredrag med oss på en serie vandringar i denna 
historiska gränsstad. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland

Torsdagsvisning: Glasmagasinet
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin 
på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Höstlovskul 
Skaparverkstad på Smålands museum. Vi letar efter änglar 
på museet och därefter skapar vi våra egna änglar med glas 
och färg. Veckan avslutas med vernissage i Växjö Domkyrka 
där våra glasänglar ställs ut.

Dag och tid: Tisdag–fredag, kl 13.00–14.30 
Plats: Smålands museum 
Entré: 40 kr. Max 20 barn per dag, ålder 7–12. Biljett köps 
via kulturparkensmaland.se  

Arkivens dag 2022
Årets tema är ”Myter och mysterier”. Ta med upptäckarlus-
ten och besök Kulturarvscentrum Småland på Arkivens dag!

Tid och plats: Kulturarvscentrum Småland, Norremark, 
Växjö, kl 11–16.  
Entré: Fri entré. Uppdaterat program under hösten på  
kulturparkensmaland.se 

Det Habsburgska rikets framväxt 
Föreläsningen ger en kort introduktion kring Habsburger-
rikets framväxt för att därefter lägga tonvikten vid två av 
rikets mest intressanta personligheter – Maria Theresia 
(1717–1780) och Franz Joseph (1830–1916). 

Jenny Öhman, historiker och författare, föreläser. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats   
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland  

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Julmarknad
Välkommen till Smålands museums stora årliga julmarknad. 
Lokala producenter av mat och konsthantverk medverkar. 
Inhandla julens förnödenheter och njut av dofter och vackra 
ting. På museet och i museiparken pågår aktiviteter för hela 
familjen under helgen.

Julmarknadsloppis 
Utvandrarnas hus gästas av ett härligt loppmarknadsgäng. 
Kom och fynda prisvärt och hållbart.

När: Lördag & söndag kl 11.00–17.00 
Plats: Smålands museum och Utvandrarnas hus 
Entré: Fri entré hela helgen

Museiklubben: Korg 
Utställningen Älskade korg inspirerar oss till att skapa egna 
korgar i naturmaterial.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30  
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Uppesittarpodd: Din podd på jorden
Din podd på jordens årliga uppesittarpodd från Höglofts-
stugan i Musieparken. Musik, jultraditioner och museala 
karameller.

Avsnittet släpps torsdag 22 december och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns. 
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Podd: Smålänningen Andrée 
Historiker Håkan Nordmark om smålänningen Andrée och 
hans ballongresor. Avsnittet är inspelat inför publik under 
Sagobyggdens musik och berättarfestival. Medverkar gör 
också musikern Jonas Åkerlund.

Avsnittet släpps måndag 5 september och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns.

Dagvisning: Mr ś Thyra Petersen ś collection
Emma Schmidt, konstpedagog på Kulturparken Småland, 
guidar i utställningen Mrs Thyra Peterson´s Memorial Collec-
tion of Swedish American Art. Hon berättar om samlingen, 
verken och utställningens tillkomst. Det bjuds på kaffe.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 13.30 
Entré: Ingår i museets ordinarie entrébiljett

Putins historiebruk 
I Putins och Rysslands krig mot Ukraina är historia ett 
skarpeggat vapen. Inte minst för att rättfärdiggöra attacken 
mot grannlandet. Klas-Göran Karlsson, professor i historia 
vid Lunds Universitetet, föreläser under rubriken Putins 
historiebruk: utgrävningar i Rysslands historia. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland 

U-137: Det som egentligen hände 
I oktober 1981 går den Sovjetiska ubåten U-137 på grund i 
Karlskrona skärgård. Under de följande dagarna är en väpnad 
konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen mycket nära.

Överstelöjtnant Rolf Lindén var chef för operativa avdelning-
en vid Blekinge kustartilleriförsvar 1981 och mitt i stormens 
öga. Lindén kommer till Smålands museum för att berätta 
vad som kunde ha hänt och vad som egentligen hände. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00  
Entré: 90 kr. Förköp via kulturparkensmaland.se 

Änglar och Mickelsmäss 
Välkommen till en kväll om och med änglar. Vi inleder med 
en introduktion i Orgelsalen på Smålands museum. Därefter 
fortsätter vi i museets verkstad där vi skapar änglar av åter- 
bruksmaterial. En kväll för samtal, eget skapande och kon- 
templation. Under kvällen deltar Marita Magnusson Selinder, 
präst Svenska kyrkan Växjö, Sirpa Abrahamsson, församlings- 
pedagog och pedagoger från Kulturparken Småland.  
Material och kvällskaffe ingår i entrén. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00–20.00 
Entré: 60 kr. Begränsat antal platser, 20 st. Biljett via  
kulturparkensmaland.se 

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Konstlördag på Smålands museum
11–16 Växjö konstrunda gästar Smålands museum.

13.00 Utdelning av stipendium ur Gunvor Kamke och 
Sven Joanns minnesfond.

14.00  Vernissage av utställningen Genklang av  
textilkonstnär Yvonne Habbe. I samarbete med  
Hemslöjden Kronoberg.

Plats: Smålands museum Entré: Fri entré hela dagen

Lena Andersson:  
Koryféerna - en konspirationsroman
Lena Andersson är författare och krönikör i Svenska Dag-
bladet. Hon romandebuterade 1999. År 2013 tilldelades 
hon Augustpriset för ”Egenmäktigt förfarande” som redan 
betraktas som en modern klassiker. Till Utvandrarnas hus 
kommer Andersson och föreläser utifrån sin senaste roman 
”Koryféerna - en konspirationsroman”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 120 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Övergivna platser – Glasriket
Författaren till bokserien ”Övergivna platser”, Jan Jörnmark, 
är nu aktuell med den sista delen ”Övergivna platser – 
Finalen”. Till Sveriges Glasmuseum kommer Jörnmark och 
berättar och visar bilder från ett särskilt kapitel i boken som 
handlar om Glasriket och Åfors glasbruk. 

Tid och plats: Smålands museum, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljett köps via kulturparkensmaland.se

Civilt försvar i G-län
Samuel Palmblad föreläser om civilt försvar i Kronobergs län 
under beredskapstiden. Palmblad är byggnadsantikvarie och 
författare till ”Kalla krigets Kronoberg” och ”Dolda minnen 
– på vakt mot supermakt”.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00 
Entré: 90 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Museiklubben: Ull  
Textilkonstnären Yvonne Habbes verk inspirerar oss till eget 
skapande med ull. Efter att ha sett konstverken i utställningen 
startar skaparverkstaden där det kan bli tovning av jongle-
ringsbollar eller kollage med ull i olika färg och form eller 
något helt annat. Ålder 7–12 år.

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30 
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se 

PechaKucha-night  
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den 
japanska snabbpresentationstekniken PechaKucha finns på 
över 900 platser runt om i världen och i Småland arrangeras 
PechaKucha på Kulturparken sedan år 2010. Kom och lyssna 
på korta och intressanta föreläsningar om form, design och 
kultur.  

Tid och plats: Smålands museum, första talare kl 19.20  
Entré: Fri entré 

Vernissage: Älskade korg 
Invigning av utställningen Älskade korg. Utställningen lyfter 
korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande 
och historia. Korgmakare Mikael Svensson inviger, spelar 
dragspel och berättar historier om korgmakare i Småland.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 14.00  
Entré: Fri entré hela dagen  
Arrangör: Hemslöjden Kronoberg och Kulturparken Småland. 

Föreläsning: Vandringar i Viborg 
Tyrgils Knutsson lät uppföra borgen Viborg år 1293. I borgens 
skugga växte en stad fram, som trots sin rika historia är 
ganska okänd för de flesta svenskar. 

Anders Fröjmark, docent i historia vid Linneuniversitetet, 
tar i detta föredrag med oss på en serie vandringar i denna 
historiska gränsstad. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats  
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland

Torsdagsvisning: Glasmagasinet
Torsdagsvisning av Kulturparken Smålands stora glasmagasin 
på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Höstlovskul 
Skaparverkstad på Smålands museum. Vi letar efter änglar 
på museet och därefter skapar vi våra egna änglar med glas 
och färg. Veckan avslutas med vernissage i Växjö Domkyrka 
där våra glasänglar ställs ut.

Dag och tid: Tisdag–fredag, kl 13.00–14.30 
Plats: Smålands museum 
Entré: 40 kr. Max 20 barn per dag, ålder 7–12. Biljett köps 
via kulturparkensmaland.se  

Arkivens dag 2022
Årets tema är ”Myter och mysterier”. Ta med upptäckarlus-
ten och besök Kulturarvscentrum Småland på Arkivens dag!

Tid och plats: Kulturarvscentrum Småland, Norremark, 
Växjö, kl 11–16.  
Entré: Fri entré. Uppdaterat program under hösten på  
kulturparkensmaland.se 

Det Habsburgska rikets framväxt 
Föreläsningen ger en kort introduktion kring Habsburger-
rikets framväxt för att därefter lägga tonvikten vid två av 
rikets mest intressanta personligheter – Maria Theresia 
(1717–1780) och Franz Joseph (1830–1916). 

Jenny Öhman, historiker och författare, föreläser. 

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00  
Entré: 60 kr. Inget förköp, biljett köps på plats   
Arrangör: Historiska föreningen i Kronoberg i samarbete 
med Kulturparken Småland  

Torsdagsvisning: Allt mellan himmel och jord
Torsdagsvisning på Kulturarvscentrum Småland.

Tid och plats: Kulturarvscentrum, kl 18.00 
Entré: 90 kr, barn under 19 år fri entré. Anmälan och biljett 
via kulturparkensmaland.se/evenemang

Julmarknad
Välkommen till Smålands museums stora årliga julmarknad. 
Lokala producenter av mat och konsthantverk medverkar. 
Inhandla julens förnödenheter och njut av dofter och vackra 
ting. På museet och i museiparken pågår aktiviteter för hela 
familjen under helgen.

Julmarknadsloppis 
Utvandrarnas hus gästas av ett härligt loppmarknadsgäng. 
Kom och fynda prisvärt och hållbart.

När: Lördag & söndag kl 11.00–17.00 
Plats: Smålands museum och Utvandrarnas hus 
Entré: Fri entré hela helgen

Museiklubben: Korg 
Utställningen Älskade korg inspirerar oss till att skapa egna 
korgar i naturmaterial.  

Tid och plats: Smålands museum, kl 13.00–14.30  
Entré: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Uppesittarpodd: Din podd på jorden
Din podd på jordens årliga uppesittarpodd från Höglofts-
stugan i Musieparken. Musik, jultraditioner och museala 
karameller.

Avsnittet släpps torsdag 22 december och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar finns. 
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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. 

Entréavgift 
Vuxen 120 kr 
Student 60 kr 
Fri entré upp till 19 år

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

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

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

Öppettider höst 2022 
1 september–31 december

Mat & dryck

kulturparkensmaland.se
 0470-70 42 00 | info@kulturparkensmaland.se

 kulturparkensmaland        kulturparken

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 finns möjlig-
het till lunch och middag med välsorterat 
ölsortiment samt takeaway.

För information, öppettider, bokning:  
0470-78 68 30 | izakayamoshi.se

Mammornas Café 
UTVANDRARNAS HUS

Autentisk libanesisk mat och arabiska bak-
verk. I enlighet med libanesisk mattradition 
serveras smakrik mat med många inslag 
av gröna råvaror. På Mammornas Cafe 
serveras frukost, lunch och fika - på plats 
eller som take-away.

För information, öppettider, bokning:  
073-764 39 48 | mammornascafe.se


