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GUIDNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

KULTURNATTEN

KALENDARIUM

MUSEIKLUBBEN!



Återbruk i kristid
Föreställ dig en tid i kris. Samhället 
går på sparlåga och livet är begränsat. 
Behovet och lusten att slöjda �nns 
ändå kvar. Av vad skulle du skapa? 
Vad hittar du i gömmorna som kan bli 
något?

Idén till utställningen tog sin form en 
tidig vårdag, efter en pandemi, mitt i 
en klimatkris och ett annalkande krig. 
Utställningen är ett litet försök, att 
sätta sig in i en situation med färre 
resurser än vad vi kanske är vana vid. 

SMÅLANDS MUSEUM, 28/1–16/8 2023 

Älskade korg!
Utställningen Älskade korg! vill väcka 
ny�kenhet kring hantverket, visa 
mångfalden av korgar i Sverige och be-
rätta om vår rika korgtradition runtom i 
landet. I denna utställning lyfts korgen 
utifrån perspektiv som hållbarhet, eget 
skapande och historia. Utställningen 
visar en stor mängd korgar, material 
och korgtekniker.

SMÅLANDS MUSEUM, 22/10 2022–12/3 2023 

Familjen som försvann
I Familjen som försvann berättar 
författaren och illustratören Joanna 
Rubin Dranger om sin judiska familjs 
gömda historia. I berättelsen och 
utställningen vävs internationella 
och lokala skeenden samman med 
de personliga, före, under och efter 
kriget – och sedan av barnbarnet 
Joanna i nuet, när hon får reda på allt 
hon inte vetat. Utställningen bygger 
på den tecknade dokumentärromanen 
Ihågkom oss till Liv.

UTVANDRARNAS HUS, 28/1–27/8 2023 



KULTURNATTEN
SMÅLANDS MUSEUM OCH UTVANDRARNAS HUS - 28 JANUARI  2023 11.00–22.00

FRI ENTRÉ HELA DAGEN!

Socialdemokraterna i Växjö arrangerar:
14.00 Föreläsning med författaren och debattören Mats Wingborg. Plats: Smålands museum, Hörsalen.

13.00 Familjevisning av Det nya landet

Guidad visning för barn om emigrationen till Amerika. 

(Från 9 år). Plats: Utvandrarnas hus.

14.00 Vernissage: Återbruk i kristid

Invigning av utställningen Återbruk i Kristid. 

Plats: Smålands museum. Arrangör Hemslöjden 

Kronoberg i samarbete med Smålands museum. 

15.00 Vernissage: Familjen som försvann

Familjen som försvann berättar om en judisk familjs 

gömda historia. Utställningen innehåller teckningar 

och texter i en serieboksliknande form. Inviger gör 

Bertil Bäckström, Forum för levande historia. 

Plats: Utvandrarnas hus.

15.00-18.00 Digitalt museum

Kulturarvscentrum Småland visar och berättar om 

digitaltmuseum.se där 105 000 föremål ur museets 

samlingar fi nns tillgängliga. 

Plats: Smålands museum, Trapphallen. 

15.00-19.00 Korg� ätning

I utställningen Älskade korg! visar Cecilia Blomkvist 

och Joakim Lilja hur det går till när man fl ätar korgar 

av hassel. Plats: Smålands museum.

16.00 Flyktingmottagande i Kronoberg efter 

andra världskriget

Samuel Palmblad, Kulturparken Småland, föreläser 

om Kronobergs läns mottagande av tyska lägerfångar 

efter andra världskriget. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen.

16.30 Visning Det nya landet 

Eva Nilsson, pedagog Kulturparken Småland, guidar 

och visar utställningen Det nya landet som belyser 

den svenska emigrationen till Nordamerika. 

Plats: Utvandrarnas hus.

17.30 Den enögde William Man i Kalvsvik – och 

andra kulturmöten

Historiker Håkan Nordmark föreläser om kulturmöten 

i Kronoberg under stormaktstiden. Vi får bland annat 

höra historien om den enögde William Man från 

England som hamnade i Kalvsvik. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen.

19.00 Filmkavalkad

En fi lmkavalkad med fi lmer från Smålands museums 

arkiv. Bland annat visas ”Erik och Sigvards hopkok 

- bröderna serverar sina bästa matrecept”. Varje 

fi lm inleds med en kort presentation. 

Plats: Smålands museum, Orgelsalen.

19.00 Spelmansgillet Värendsharpan 

Ett gäng entusiaster som framför folkmusik. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atrimsalen. 

Arrangör: ABF Södra Småland.

20.00 Prova på linedance 

Happy Moves Linedancer bjuder in till uppvisning och 

välkomnar alla att prova linedance. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atrimsalen. 

Arrangör: ABF Södra Småland.

21.00 Buena Gente 

Rytmisk och svängig kubansk musik. 

Plats: Utvandrarnas hus, Atrimsalen. 

Arrangör: ABF Södra Småland.

21.30 Eldshow 

En mäktig, fartfylld och fantasyinspirerad eldshow med 

Circus Titan. 

Plats: Musieparken. Arrangör: Växjö kommun.



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 150 kr
Student 75 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 våren 2023
1 januari – 31 maj

Mat & dryck

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 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 � ka - på plats 
eller som takeaway.

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

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

 kulturparkensmaland        kulturparken



Om Kronobergs slottsruin
Arkeolog Åsa Alering berättar tillsammans med historiker 
Håkan Nordmark om arkeologiska fynd från Kronobergs 
slottsruin och de senaste resultaten av arbetet med 
kronobergsfynden.

Plats: Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö.
Tid: kl 18.00.
Biljett: 100 kr. Biljetter via Kulturparkensmaland.se

Sveriges långa historia
Föreläsning med Jonathan Lindström, arkeolog och 
författare till boken Sveriges långa historia – människor, 
makt och gudar under 14 000 år. Kvällens föreläsning 
berättar om den senaste arkeologiska och historiska 
forskningen och kommer samtidigt att ge en myllrande, 
engagerande och helt ny bild av vår historia. Hör om 
migrationer, kolonisationsprojekt, träluppror och tidigare 
okända bronsåldersriken, handelsvälden och stora slag.

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

Museiklubben: Spelverkstad med återbruk
Även i kristider så är det viktigt att ha roligt tillsammans. 
Vi låter kreativiteten � öda och skapar egna sällskapsspel 
och utmaningar med återbrukat material som vi kan hitta 
hemma. Ålder 7-12 år.

Plats: Smålands museum. Tid: 13.00-14.30.
Kostnad: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Sportlovskul!
Sportlovskul med roliga aktiviteter med där vi gör nytt av 
gammalt. Vi låter oss inspireras av utställningen Återbruk 
i kristid. Se kulturparkensmaland.se för tider, bokning och 
dagsprogram. 

Magasin Glas
Visning av Kulturarvscentrum Smålands stora glasmagasin. 
Samlingen består av 35 000 glasföremål från 105 svenska 
glasbruk. 

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö. Tid: 18.00.
Biljett: 100 kr. Bokas via kulturparkensmaland.se

Din Podd på Jorden: Båtsmansbacken
Visste du att det för bara 60 år sedan fanns ett helt 
kvarter med gamla sneda och vinda trähus på den plats 
där Båtsmanstorgets betongbyggnader idag står? Att det 
även fanns gott om små trädgårdar med blomsterrabatter 
och växande fruktträd låter kanske ännu mer främmande 
sett med dagens ögon. Följ med när historiker Håkan 
Nordmark poddguidar genom de snirkliga gatorna i Växjös 
Båtsmansbacke och berättar om dess uppkomst, livet i 
kvarteret och om 1960-talets hetsiga rivning.

Avsnittet släpps måndag 27 februari och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd och där poddar � nns.

PechaKucha-night
Välkommen till en inspirerande PechaKucha-night! Den 
japanska snabbpresentationstekniken PechaKucha � nns 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. 

Plats: Smålands museum.
Tid: Första talare kl 19.20. Fri entré.

Elisabeth Åsbrink: Mitt stora vackra hat
Författaren och Augustprisvinnaren Elisabeth Åsbrink 
är aktuell med biogra� n över Victoria Benedictsson, en 
tänkande kvinna som försökte spränga könsgränserna och 
slutade sitt liv i ett crescendo av emotioner, i en tid besatt av 
litteratur, sex och död.

Plats: Smålands museum. Tid: kl 18.00.
Biljett: 130 kr. Biljettköp via kulturparkensmaland.se

Samtal om fred
En diskussion om fredsfrågan med Elin Wägners perspektiv. 
Medverkande: Malin Nilsson, generalsekreterare i 
Internationella Kvinnor för Fred och Frihet (IKFF), 
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift och Ewa Jonsson, 
integrationsstrateg vid Länsstyrelsen och med bred 
erfarenhet av � yktingarbete i Röda Korset. Samtalet leds av 
Petter Ericsson, Kulturparken Småland.

Plats: Utvandrarnas hus. Tid: kl 18.00.
Biljett: 60 kr. Biljettköp via kulturparkensmaland.se
Arrangör: IKFF och Kulturparken Småland 

Öppet hus på Kulturarvscentrum Småland
Dagens tema är Elektri� ering. Visningar och föreläsningar 
under hela dagen. 

Plats: Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö.
Tid: 11.00-16.00. Fri entré hela dagen.

Den förbannade optimisten Ernst Wigforss
Henrik Arnstad, journalist och författare, har skrivit boken 
”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss: Socialisten 
som skapade Sverige”. Ernst Wigforss (1881–1977) gjorde 
den svenska socialdemokratin till den mest framgångsrika 
politiska rörelsen i Västerlandets demokratiska historia. Tack 
vare Wigforss ideologiska och � nanspolitiska ledarskap 
lyckades Sverige kombinera decennier av häpnadsväckande 
ekonomisk utveckling samt ständigt växande välfärd, 
demokrati och jämlikhet. 

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

Din Podd på Jorden
Kulturparken Småland poddar om stort som smått inom 
Kronobergs kulturhistoria – från forntid till nutid. Här möter 
du spännande gäster och intressanta händelser i en bred 
småländsk blandning.

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

Samtal med Jonas Jonasson
Växjöbördige författaren Jonas Jonassons böcker har sålts 
i � er än 17 miljoner exemplar världen över. Inte sällan har 
hans berättelser populärhistoriska inslag. Till Utvandrarnas 
hus kommer Jonas Jonasson för ett samtal om att skriva 
skönlitterärt med historiska referenser. Samtalet leds av 
Lennart Johansson, museichef och docent i historia.

Tid och plats: Utvandrarnas hus, kl 18.00.
Biljett: 130 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Museiklubben!
Kom och var med i Museiklubben. För dig mellan 7-12 år. 
Vi börjar med att se något på museet och håller därefter 
till i vår pedagogiska verkstad och skapar något kul och 
spännande.

Plats: Smålands museum. Tid: 13.00-14.30.
Kostnad: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Är det ett loppisfynd?
Glasantikvarie Björn Arfvidsson vägleder dig i glasets 
värld. Hur ser man skillnad på ett handgjort glas och ett 
maskingjort? Pressat eller slipat? Graverat eller etsat? Kort 
och gott – hur fyndar jag glas på loppis. 

Föreläsningen ges med anledning av utställningen ”Återbruk 
i kristid” som visas på Smålands museum och är producerad 
av Hemslöjden Kronoberg.

Plats: Smålands museum. Tid: kl 18.00.
Biljett: 100 kr. Biljetter via Kulturparkensmaland.se

Din podd på jorden: 
Kulturhistoriska platser – några nedslag
Arkeolog Alexandra Stiernspetz Nylén tar oss med till några 
av länets kulturhistoriskt intressanta platser.

Avsnittet släpps måndag 24 april och kan höras via 
kulturparkensmaland.se/podd eller där poddar � nns.

Svenska S:t Barthélemy – slaveri och kolonial glömska
Sverige blev en slavnation när den karibiska ön S:t 
Barthélemy blev svensk 1784. I denna föreläsning diskuterar 
Fredrik Thomasson varför S:t Barthélemys historia och 
det svenska slaveriet fortfarande är relativt outforskade 
områden. Fredrik Thomasson är historiker vid Uppsala 
universitet.

Plats: Utvandrarnas hus. Tid: kl 18.00. 
Biljett: 60 kronor.
Arrangör: Historiska föreningen i samarbete med 
Kulturparken Småland.

Magasin Glas
Visning av Kulturarvscentrum Smålands stora glasmagasin. 
Samlingen består av 35 000 glasföremål från 105 svenska 
glasbruk. 

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö. Tid: 18.00.
Biljett: 100 kr. Bokas via kulturparkensmaland.se

Magasin Glas
Visning av Kulturarvscentrum Smålands stora glasmagasin. 
Samlingen består av 35 000 glasföremål från 105 svenska 
glasbruk. 

Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15, Växjö. Tid: 18.00.
Biljett: 100 kr. Bokas via kulturparkensmaland.se

Museiklubbens stadsvandring!
Kom och var med i Museiklubben. Denna gång ger vi oss ut 
på en spännande stadsvandring. Ålder 7-12 år.

Start: Smålands museum. Tid: 13.00-14.30.
Kostnad: 40 kr. Biljetter via kulturparkensmaland.se

Invigning - DACAPO
Invigning av konstnärerna Birgitta Ahlin och Sirkka 
Lehtonens sommarutställning Dacapo på Sveriges 
glasmuseum.

Plats: Sveriges glasmuseum. Fri entré.

Arkeologisk cykelutfl ykt till fula och fi na fornminnen
Arkeologisk rundtur med cykel på Västra Industriområdet i 
Växjö under ledning av Per Andrén, Kronobergs arkeologiska 
förening.

Utrustning: Cykel och cykelhjälm. Frukt till en kortare paus. 
Kläder efter väder. 

Antal deltagare: 15. Deltagandet är gratis men obligatorisk 
anmälan via kulturparkensmaland.se
Samling kl 18.00 vid busshållplatsen, Systratorpsvägen 4.

KALENDARIUM JANUARI � MAJ 2023
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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Några av våra spännande utställningar våren 2023

Södra järnvägsgatan 2,Växjö 0470-70 42 00  www.kulturparkensmaland.se  www.facebook.com/kulturparkensmaland   #kulturparken @kulturparken
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Aktuell information � nns alltid på kulturparkensmaland.se och på våra sociala medier. 
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