
Följande program ges i anslutning till utställningen:

BERÄTTELSER OCH MUSIK I SOMMARKVÄLL   
Gamla Torg, Ljungby, måndagar kl. 19.00

3 JULI - ”DET VAR HEMSKARE FÖRR”
Christina Strömwall är muntlig berättare, numera bosatt mitt på Lundaslätten 
där jorden är som bördigast och vinden som starkast. Hon kommer till Ljungby 
Gamla Torg och underhåller med berättelser om avhuggna huvuden, mormors- 
krigsbröd och en stekt boaorm.

10 JULI - HEMBYGD
En föreställning med visor med Jonathan Granefelt där småländska diktare lyfts 
fram genom musiken och blandas med kända visklassiker. Allmogen sätts i fokus 
och texterna skildrar deras liv genom tiderna.

17 JULI - ”HANDKLAVER OCH KLARINETT SKA DET VA’”
Bolmsö Old Stars är en trio bestående av tre rutinerade gentlemän som har 
det mesta av framtiden bakom sig – en källa för musik som aldrig blir gammal.
Repertoaren är bred med allt från jazz och evergreens till visor och folkmusik.
Django Reinhart blandas med franska valser och förstås mycket Evert Taube.

24 JULI - ”KÄRLEK OCH KALABALIK”
I år är det 50 år sedan ”The Summer of Love” och hippiekulturen som med 
sin musik vände upp och ner på tillvaron för unga som gamla. Håret växte fritt 
och tusen blommor blommade. George Harrison sa en gång att de som minns 
60-talet kan inte ha varit med… Ljungbybandet Mr T & We ska ändå göra ett 
försök och utlovar både djupdykningar och ytsurfing i det hav av låtar som hör 
det ljuva 60-talet till.

31 JULI - GRAVARNA I TOMHULT
Pelle Olsson berättar om hemska upplevelser i Småland. Pelle är skrönornas 
konstnär och flerfaldig svensk mästare i Berättarslam. Han är norrlänningen som 
blev Stockholmare och så småningom Smålänning.

 7 AUGUSTI - BUSUNGARNA
Mona och barnen ”Busungarna” från Vrå tillsammans med Siw Svensson från 
Sagomuseet ger ett familjeprogram varvat med sånger, ramsor och sagor förstås. 
Kom till Gamla Torg och lyssna och sjung med, gammal som ung!

Bänkar finns att sitta på, men om så önskas kan egen stol medtagas.  
Vid regn flyttar vi in på Sagomuseet, obs begränsat antal platser.

FRI ENTRÉ

SÖNDAG 10 JUNI – SÖNDAG 26 AUGUSTI,  
”SAGOLIK KONST” 
Kjell Sundberg, en av Sagomuseets skapare, ställer ut i 
Konsthallen på Ljungby Bibliotek. Han visar spän-
nande målningar och fascinerade skulpturer som är 
inspirerade av sagor, sägner och myter. Detta är konst 
för alla åldrar! 

 
Kjell Sundbergs hemsida 
www.kjellsundberg.com

ENTRÉ: 50 KR, ALLA UNDER 19 ÅR GRATIS ENTRÉ

Öppettider 
Mån-Tor  11-19,  
Fredag  11-16 
Entré:  Gratis

Måndag 29 maj kl 19.00 
FARLIGHETER I SMÅLAND
Anna Lilljequist och Pelle Olsson berättar.

Plats: Bolmen, Lokstallet. 
N. 56°48.879, E 13°42.395 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Bolmens Fritidsförening

Tisdag 30 maj kl 18.00 
MÖT SKOGENS VÄSEN
Agneta Json Granemalm och Anna Lilljequist tar 
er med på en berättande vandring från Stavsjö 
Ljudspårs parkering ner till Klockesjö. Vad är det 
som händer i skogen och vad döljer sig över de 
dimhöljda skogssjöarna?

Plats: samling vid Stavsjö Ljudspårs parkering (mel-
lan Hovdinge och Stavsjö på vägen till Angelstads)  
N 56°49.3773, E 13°48.1043 
Medtag egen fikakorg och något att sitta på. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Angelstad Hembygsdförening

Onsdag 31 maj kl 18.30 
TVÅ GRÄBBOR FÖRTÄLJER SKRÖNOR
Saga Alexanderson och Siw Svensson från Sagomu-
seet bjuder in dig med familj, vänner och bekanta 
till en trevlig berättarafton.

Plats: Gärdslevargens koja. 
N. 56°28.882, E 014°30.914 
Medtag egen fikakorg. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Härlunda Församlings Hembygdsförening. 

I

Torsdag 1 juni kl 18.00 
BLOD, SVETT OCH DÅRAR
Om du bara visste hur mycket otyg, jättar och andra 
mystiska varelser det finns i närheten av sjön Bol-
men. Vill du veta mer så kom och lyssna på berät-
tarna Pelle Olsson och Agneta Json Granemalm.  
Vi lovar, det blir en kväll med blod, svett och dårar.

Plats: Biskopsvara  
Medtag egen fikakorg. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden

Lördag 10 juni kl 11.00 
SAGOLIK KONST 
 - VERNISSAGE MED KJELL SUNDBERG
Ljungby Konstförenings sommarutställning 10 
juni - 26 augusti med Kjell Sundberg, skulptur, 
grafik och måleri; ”Sagolik konst”. Per Gustavsson 
invigningsberättar. Under utställningsperioden blir 
det fler berättarframträdanden kopplade till Kjells 
Sundbergs verk.

Plats: Ljungby Konsthall, Biblioteket.  
N. 56°49.48.139, E 13°56.27.589 
Arrangör: Ljungby Konstförening, Ljungby Kommun 
och Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden

Lördag 17 juni kl 10.00 
EVA ANDERSSON  
– DET VAR EN GÅNG…
För barn från 3 år. Eva Andersson berättar sagor till 
Kjell Sundbergs Sagokonst.

Plats: Se rutan för Kjell Sundbergs ”Sagolika konst”

Lördag 17 juni kl 14.00 
KARIN SOHLGREN  
– HAVSJUNGFRUN OCH MONSTRET
För barn från 3 år. Lyssna och spela med i en 
spännande saga om en havsjungfru som möter ett 
förtrollat monster. Kan vi hjälpa Mamy Wata att 
bryta förtrollningen?

Plats: Se rutan för Kjell Sundbergs ”Sagolika konst”. 
Pris: 30:-

Lördag 17 juni kl 15.00 
MARINA GRANLUND OCH  
USHA BALASUNDARAM 
– Baharatnatyam Dans & Berättarföreställning  
En berättar- och dansföreställning för hela familjen. 
Den indiska kärlekssagan om den modiga Savitri. 
Hon kämpar för sin kärlek och trotsar till och 
med döden Yama, för att rädda sin älskade make. 
Föreställningen avslutas med en liten dansworkshop.

Plats: Se rutan för Kjell Sundbergs ”Sagolika konst”. 
Pris: 30:-

Onsdag 21 juni kl 18.00 
MAGI I MIDSOMMARTID
Kom och lyssna på berättarna Agneta J:son 
Granemalm och Vibeke Hyltén- Cavallius. 
Vid Trollberget, nära Åsnens strand finns det alle-
handa oknytt och lortatyg, som kanske kan skönjas i 
skymningen, särskilt så här i midsommartid

Plats: Trollberget Huleviken.  
N. 56°36.777, E 014°37.063N  
Medtag något att sitta på och egen kaffekorg. Korv 
och läskedryck finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Skatelövs Hembygdsförening. 
Platsen är handikappvänlig.

Onsdag 28 juni kl 19.00 
GASTAR OCH SPÖKEN, VARULVAR, 
VAMPYRER OCH ANDRA LÄSKIGA VAR-
ELSER
Eva Cesar och Karin Nilsson berättar kusligheter om 
människans rädsla för det okända. Hemskheter från 
såväl dåtid som nutid där fiktion och verklighet vävs 
samman på ett spännande sätt.

Plats: Gamleboda skola, Slätthög. 
N 57°08012, E 14° 498348 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/ Sagobygden i 
samarbete med Slätthögs hembygdsförening. 

Tisdag 4 juli kl 19.00 
”UNDER GALGEN”
Sorgliga och ruskiga berättelser om brott, straff 
och tragiska livsöden. Eva Andersson, Agneta J:son 
Granemalm och Marina Sundström bjuder in till en 
hisnande kväll. 

Plats: Kyrkoruinen i Hamneda.  
N. 56°41.58.38, E 13°51.10.019 
Fika finns till försäljning i Gamla Gästgiveriet. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Hamneda hembygdsförening

Torsdag 6 juli kl 19.00 
”KRINOLINER OCH KALSONGER ELLER 
KONSTEN ATT SLAKTA EN KORTSETT”
Kåserier, fakta och sagor om klädernas vindlande 
historia från djurhudar till haute couture. Eva 
Andersson och Karin Nilsson berättar och visar upp 
vackra (?) klädesplagg.

Plats: Hembygdsparken i Lagan. 
N. 56°49.53.972, E 13°57.2.086 
Fika finns till försäljning. 
Vid dåligt väder sker föreställning under tak. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och Berga 
Hembygdsförening

Lördag 8 juli kl. 10.00 
I VÅR HERRES HAGE
Familjeföreställning  
Saga Alexandersson och Marina Sundström berättar sagor 
för stora och små, om djur och natur.

Plats: Kastebergs gård i Össlöv, Lagan. 
N. 56°53.67, E 13°57.53.98 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Kastebergs gård

Torsdag 13 juli kl 17.00 
ANDERS – STORTJUVEN I HJÄRTANÄS OCH 
MÅNGA ANDRA GRYMMA BERÄTTELSER 
Från Hjärtanäs by finns många berättelser som går långt till-
baka i tiden. En del av berättelserna bygger på rättegångs- 
protokoll och andra åter handlar om allmogemänniskans tro 
på det övernaturliga. Följ med på en spännande vandring 
genom byn tillsammans med Eva Andersson och Karin 
Nilsson så får du höra mer.

Plats: Samling hos Karin, Hjärtanäs Håkansgård 3. 
N. 56°56.025, E 014°33.195 
Medtag egen fikakorg. 
Vid dåligt väder kan arrangemanget ske hemma hos Karin 
Nilsson.  
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden

Söndag 23 juli kl 15.00 
”FÅGLAR, FÅGLAR, FÅGLAR”
Under våffelsöndagen i Angelstads hembygdspark under-
håller Helena Heyman, berättare och fågelskådare, om egna 
fågelmöten och om fåglarna i folktron.

Plats: Angelstads hembygdspark. N 56°49.412, E 13°46.226 
Fikaservering och sittplatser finns tillgängliga. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden i samarbete 
med Angelstads Hembygdsförening

Tisdag 25 juli kl 19.00 
PÅ JAKT EFTER BARNABOKEN
Mårten Sandin, ordförande i Angelstads hembygdsförening 
har hittat den sägenomspunna Barnaboken markerad på en 
1600-talskarta. Nu letar vi efter platsen och Per Gustavsson 
berättar sägnen om Barnaboken och andra berättelser om 
vallherdar och händelser i skogen.

Plats: Samling vid avfarten till Grönakärr, vid vägen 
Ljungby-Bolmstad, 600 m väster om avtagsvägen till Änga-
hult. N 56°52.701, E 13°48.718  
Medtag egen fikakorg. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och Angel-
stads Hembygdsförening

Onsdag 2 augusti kl. 17.00-20.00 
LILLE PETTER JOHANS KALAS
Upplev ett riktigt bonnakalas med berättande av Siw 
Svensson, Ellen Sjömålen och Bodil Hansen. Du kan även 
vara med och tillaga kalasmaten, över öppen eld. Det är 
dock begränsade platser för matlagning, max 20 personer. 
Föranmälan för att laga mat görs via Sagomuseet. Givetvis 
är man välkommen att bara lyssna, medtag gärna eget fika.

Plats: Lille Petter Johans stuga i Eneryda.  
N. 56°44.408, E 014°19.653 
Mat kostar 75:- / per person (utöver entréavgift)  
och anmälan görs via tel. 0372 – 148 66. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Virestads Hembygdsförening.

Söndag 6 augusti kl. 18.00 
SPÖKEN OCH TROLLTYG
Kom till Stackudden och 1700-talshuset från Linnés tid, 
lyssna på Agneta J:son Granemalm och Marina Sundström 
som tar dig med bland spökeri, trolldom och annat mys-
tiskt som rör sig runt Stackudden.

Plats: Stenshult Mellangård, Stackudden, Pjätteryd  
(skyltning från Södra Ljungav.) 
N 56° 41.2069’, E 14° 4.4408’ 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/ Sagomuseet  
och Stenshult Mellangård

Tisdag 15 augusti kl 18.00 
BJÖRNEN OCH MUSEN  
OCH ANDRA SAGOR OM DJUR
Berättargummorna Kerstin, Maggan, Solveig och Ingegerd 
berättar och Maria tar ton så att alla kan sjunga med.

Plats: Moheda hembygdspark.  
N 57°0.235, E 14°33.681 
Fika ingår i entrén och sittplatser finns tillgängliga. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Moheda Hembygdsförening.

Torsdag 17 augusti kl 13.00-14.30 
MILDA MAKTER!
Karin Nilsson välkomnar till en kreativ eftermiddag för barn 
mellan 6-12 år. Först ser vi på Kjells Sundbergs utställning. 
Därefter blir det workshop där du får släppa loss din 
egen fantasi. Vi målar på glas samt tillverkar sommarens 
häftigaste fågel.

Pris:  20 kr/ barn. 
Plats: Se rutan för Kjell Sundbergs ”Sagolika konst”. 

Torsdag 17 augusti kl 19.00 
SANNA SKRÖNOR OCH PÅHITTADE FAKTA
Pelle Olsson och Saga Alexanderson berättar om sånt som 
har hänt och inte har hänt.

Plats: Dannäs våffelcafé. 
N 57°061084, E 13°848438 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Dannäs Byalag

Lördag 19 augusti kl 14.00 
DEN SOM HAR TUR BEHÖVER INGET VETT
Agneta J:son Granemalm och Saga Alexanderson förtäljer 
om ordspråk, talesätt och andra historier

Plats: Hembygdsstugan Kjöpet, Tjurkö, Agunnaryd. 
N 56°729658, E 14°202662 
Medtag egen fikakorg och något att sitta på,  
samt kläder efter väder. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Agunnaryds Hembygdsförening

Söndag 20 augusti kl 10.00 
KULTUR- OCH BERÄTTARDAG  
VID KITTEBO KURSGÅRD
Berättelser, musik, dikt och tanke, skapande aktiviteter 
med Kittebo författarrum. Per Gustavsson berättar för barn 
kl 11 och för vuxna kl 14. Pelle Olsson berättar ”Häpnads- 
väckande äventyr i Småland” lite då och då. 
Servering av ungersk mat och fika.

Plats: Kittebo kursgård, Mistelås, Alvesta kommun. 
N 56°58.197, E14°24.204 
Mer information om programpunkterna  
under dagen: www.kittebo.se

Entré: 200:-, barn upp till 19 år gratis 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Kittebo kursgård

Söndag 20 augusti kl 16.00 
I SAGANS FÖRTROLLADE VÄRLD
Familjeföreställning  

Marina Sundström berättar sagor från all världens 
hörn, för barn och vuxna

Plats: Tannåkers församlingshem.  
N 56°57.746, E 13°46.083  
Fika finns till försäljning.  
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Tannåkers Hembygdsförening

Söndag 27 augusti kl 15.00 
VEM TASSAR PÅ DEN  
LINGONRÖDA TUVAN?
Familjeföreställning  
Saga Alexandersson och Marina Sundström som 
berättar för stora som små.

Plats: Alebostugan, Sundet.  
N 56.97724, E 13.984866 
Våfflor finns att köpa på plats.  
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Vittaryd-Dörarps Hembygdsförening

Måndag 28 augusti kl 18.00 
SLÅTTERGILLE OCH BERÄTTANDE
Siw Svensson från Sagomuseet berättar om den fascin-
erande och kloka Ingeborg i Mjärhult. 

Plats: Virestads hembygdspark. 
N 56°621535, E 14°338961 
Servering kommer att finnas. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och 
Virestads Hembygdsförening. 

Måndag 4 september kl 18.00  
GRIS I GLAS OCH GÖK I LERA – OM 
FÖREMÅL FRÅN EN SVUNNEN TID
Karin Nilsson och Anna Lilljequist berättar tillsam-
mans, med hjälp av några unika föremål om hur olika 
ting samt djur kunde ställa till förtret och rädsla hos 
folk på grund av deras övernaturliga egenskaper. 

Plats: Hembygdsgården i Källshult, Torpa. 
N 56°42.4685, E 13°39.5657 
Fika finns till försäljning. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden

Tisdag 5 september kl 19.00 
BERÄTTARGUMMORNA BERÄTTAR OCH 
GUIDAR I MOHEDA HEMBYGDSPARK
Kerstin Unell, Solveig Sjöberg-Axelsson, Ingegerd 
Andersson, Maggan Bertilsson berättar och har du 
lust får du gärna bidra med en historia.

Plats: Moheda hembygdspark.  
N 57°0.235, E 14°33.681 
Fika finns till försäljning, kaffe/te kostar 30:- 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden  
och Moheda Hembygdsförening 
Samåkning från Sagomuseet, Ljungby kl 18.15. 

Lördag 10 juni kl 11.00 
SAGOLIK KONST  
- Vernissage med Kjell Sundberg
Ljungby Konstförenings sommarutställning 10 juni - 
26 augusti med Kjell Sundberg, skulptur, grafik och 
måleri; ”Sagolik konst”. Per Gustavsson invignings-
berättar.  
Under utställningsperioden blir det fler berät-
tarframträdanden kopplade till Kjells Sundbergs verk.

Plats: Ljungby Konsthall, Biblioteket 
N. 56°49.48.139, E 13°56.27.589 
Arrangör: Ljungby Konstförening, Ljungby Kommun 
och Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden

Lördag 17 juni kl 10.00 
”DET VAR EN GÅNG… ”
Eva Andersson berättar sagor till Kjell Sundbergs 
Sagokonst för barn från 3 år.  
Pris: 30:- + Festivalpass (20:- för vuxna)

Lördag 17 juni kl 14.00 
KARIN SOHLGREN  
– Havsljungfrun och monstret
Lyssna och spela med i en spännande saga med Karin 
Sohlgren om en havsjungfru som möter ett förtrollat 
monster. Kan vi hjälpa Mamy Wata att bryta förtrollnin-
gen? För barn från 3 år.  
Pris: 30:- + Festivalpass (20:- för vuxna)

Lördag 17 juni kl 15.00 
MARINA GRANLUND OCH  
USHA BALASUNDARAM 
-Baharatnatyam Dans & Berättarföreställning 
En berättar- och dansföreställning för hela familjen. 
Den indiska kärlekssagan om den modiga Savitri. Hon 
kämpar för sin kärlek och trotsar till och med döden 
Yama, för att rädda sin älskade make. Föreställningen 
avslutas med en liten dansworkshop. 
Pris: 30:- + Festivalpass (20:- för vuxna)

Torsdag 17 augusti kl 13.00-14.30 
MILDA MAKTER!
Karin Nilsson välkomnar till en kreativ eftermiddag 
för barn mellan 6-12 år. Först ser vi på Kjells Sund-
bergs utställning. Därefter blir det workshop där 
du får släppa loss din egen fantasi. Vi målar på glas 
samt tillverkar sommarens häftigaste fågel.  
Pris: 30:- 

Plats: Ljungby Konsthall, Ljungby Bibliotek 
N. 56°49.48.139, E 13°56.27.589 
Arrangör: Ljungby Konstförening, Ljungby Bibliotek 
och Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden 



VÄLKOMMEN 
Till den magiska Sagobygden och Sveriges enda Sagomuseum. 

SAGOBYGDEN
Alvesta, Älmhult och Ljungby kommuner utgör en riktig Sagobygd. Här levde och 
verkade några av vårt lands mest betydelsefulla sagoberättare. Här finns idag 60 
sägenomspunna besöksplatser. Att göra en resa i Sagobygden är ett spännande 
utflyktsmål för hela familjen. Den går till trollberg och jättekast, offerkällor och 
näckens vattenhål, drakskatter och trollträd, platser för ond bråd död och herr- 
gårdar med spöken. En resa i Sagobygden är en färd i ett landskap där det över-
allt finns oknytt och lortatyg! 
Karta till sägenplatserna finns på www.sagobygden.se/sagenplatser,  
20 av platserna är i form av s.k. geocacher. 

SAGOMUSEET
Fantastiska sagor och sägner om tomtar och troll, näcken och skogsfrun, maror 
och gastar har i alla tider roat och förskräckt folk. Berättelserna gick från mun till 
mun, från släktled till släktled.
Sagomuseet levandegör den muntliga berättartraditionen i Sverige. Sagomuseet 
är ett roligt och spännande museum för både barn och vuxna. Du kan följa med 
en berättarguide runt i museet och lyssna på spännande berättelser eller upp- 
täcka på egen hand.  

SAGOMUSEETS BUTIK
Här hittar du ett stort urval av litteratur inom muntligt berättande, folktro, sagor, 
sägner och skrönor men också förunderliga ting som drakskinn, grodor med 
kronor, spel, pyssel och presenter. 

ÖPPETTIDER
16/5-27/8: Öppet tisdag-söndag kl. 12.00-16.00  
obs stängt 6/6, 23-25/6 och viss begränsning den 15-18/6

31/8-30/4: Öppet torsdagar kl. 12.00-16.00
Övrig tid öppnar vi efter överenskommelse. 
Entré 60 kr för de stora, 30 kr för de små. 

V. 26-V. 32:
Svensk berättarguidning kl. 12.00 och 14.00 
Tysk berättarguidning onsdagar och fredagar kl. 13.00 
Berättande för barn: tisdagar och torsdagar kl. 11.30 

29/7-4/8:
Under denna period erbjuder vi tyska berättarguidningar, tyskt barnberättande 
samt tyska berättarföreställningar. OBS stängt 31/7.  
Mer info finns i den tyska texten. 

V. 33-V. 34:
Tysk berättarguidning fredagar kl. 13.00 

LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL, 15-18/6
Festivalen har funnits sedan 1990, och är idag Nordens äldsta årligen återkom-
mande festival. Varje år strax före midsommar samlas ett 70-tal berättare och 
musiker från hela världen för att under några dagar dela med sig av sina bästa 
berättelser och musik. Festivalen bjuder varje år på ca 90 föreställningar, 
kurser, seminarier, vandringar och utflykter. Du kan lyssna till allt från lokala 
berättare till den internationella berättarväldens mest lysande stjärnor.  
Festivalen görs i samarbete med ”Musik i Sagobygd” som arrangeras av Musik i Syd. 

2017 års tema på festivalen är ”Djupa Stolta Skog” och programmet blir en 
djupdykning i skogen på alla plan – myter och berättelser, ballader och polskor, 
humor och allvar, författare och sångare, dans och trolleri, danska och engelska 

och mycket mer! Det blir välfyllda dagar med upplevelser för liten och stor när festivalen tar emot 
färgstarka artister från när och fjärran. Följ med oss in i vår mörka, farliga, lockande, fridfulla och helt 
underbara SKOG 

UNESCO 
Föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden, erhöll 2014 Unesco-ackreditering för sitt 
arbete att lyfta fram muntliga berättelser vilket tillhör vårt immateriella kulturarv. 2017 nominerade Sverig-
es regering Sagobygden till Unesco’s Register över goda exempel på tryggande av immateriellt kulturarv. 
Dec 2016 fanns det 17 platser upptagna på detta register från hela världen. 

“Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett alldeles utmärkt exempel på 
verksamhet som bevarar, utvecklar och levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att 
nominera Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av immateriella kulturarv”, 
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från regeringen 2017-03-16. 

Unesco arbetar med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och är ett FN-organ.

ÅRET RUNT MED OSS!  
Hela året runt erbjuder vi olika aktiviteter, här några exempel.  
Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

•Pedagogisk skolverksamhet, baserad utefter 
läroplan, t.ex. Berättarverkstäder, Berättarrazzia, 
Sagor i Skogen, Religionens berättelser, Klassik-
er, fortbildning m.m. Våra program riktar sig 
från förskola till gymnasium.
•Möten med minnen – specialanpassade visnin-
gar för de med demens och anhöriga/vårdgivare.
•Privata berättarföreställningar på önskad ort/
plats. Vi berättar gärna på kick-offer, konferens-
er, bröllop och andra minnesvärda tillställningar.
•Utbildningar mot näringsliv och universitet. I 
samarbete med Linnéuniversitet har vi universi-
tetsutbildning, näringslivet utbildar vi i muntlig 
framställning/presentationsteknik

•Tregenarationskalas – ibland kan det vara svårt att hitta en under-
hållning som passar alla åldrar, vi har lösningen. Välkommen till Sa-
gomuseet på en specialanpassad visning där alla, hela tjocka släkten, 
garanterat kommer att ha roligt tillsammans!
•Sagostunder för barn från åtta månader och uppåt.

BERÄTTARNÄTET KRONOBERG
Berättarnätet Kronoberg är en ideell förening som värnar om det  
muntliga berättandet och vill medverka till att den muntliga berättar- 
traditionen förs vidare. Föreningen driver Sagobygden vilket innefattar 
tre delar; Ljungby Berättarfestival, Sagomuseet samt Sägenplatserna. 
Som medlem får du fina erbjudande, fri entré till museet, inbjudan till 
medlemsaktivitet och mycket mer! Kontakta oss så får du veta mer.  
Välkommen! 

Sagomuseet, Märta Ljungbergsvägen 1, 341 35 Ljungby
Tel 0372-148 55  kontakt@sagobygden.se 

G
ra

fis
k 

fo
rm

: L
al

la
 O

le
da

l

ENGLISH
THE LAND AND MUSEUM OF LEGENDS

The municipalities of Alvesta, Ljungby and Älmhult form a genuine Land of Legends. Here you can visit trolls’ 
mountains and giants’ rocks, holy springs, and the waters of the Necken, dragons’ treasures and magic trees, 
places of tragic death and haunted country manors. When you have found your way to one of the magic 
destinations you can use your telephone, call a certain number, and get the whole story right to your ear. In 
Ljungby, at the very heart of the Land of Legends, you will find the Museum of Legends. It is an exciting and 
amusing museum both for children and adults.

The museum is open 16/5-27/8 Tuesday-Sunday 12.00-16.00, 31/8-30/4 Thursday 12.00-16.00.  
Performances in English during our Storytelling Festival 15-18/6.

  DEUTS CH
  DAS MÄRCHENLAND UND MUSEUM
Die Gemeinden Alvesta, Ljungby und Älmhult sind zusammengenommen ein regelrechtes Märchenland. Sie 
können Trollberg und Riesenwurf, Neckens Wasserhöhle, Drachenschatz und Trollbaum besuchen! Mitten im 
Märchenland liegt das Märchenmuseum in Ljungby! Fantastische Märchen und Sagen über Kobolde und Trolle, 
den Neck und die Waldfrau, Hexen und Gespenster haben zu allen Zeiten Leute unterhalten und erschreckt.  
Es ist ein Museum für große und kleine Besucher! 

Öffnungszeiten des Museums: 16/5-27/8 dienstags-sonntags 12-16 Uhr, 31/8-30/4 
Kalenderwoche 26-32 mittwochs und freitags um 13 Uhr, Kalenderwoche 33-34 freitags um 13 Uhr. 

DEUTSCHE WOCHE IM MÄRCHENMUSEUM
In der Woche vom 29.7-4.8 bieten wir unseren deutschen Gästen wie im Jahr zuvor eine Woche mit  
zusätzlichen Führungen und Märchenstunden für Kinder und Familie an.  

IM MÄRCHENMUSEUM 29.7-4.8 (31.8 GESCHLOSSEN)
Jeden Tag um 13.00 und 15.00 Uhr deutschsprachige Führung.
30.7, 2.8 und 4.8 um 11.30 Uhr: Märchen für Kinder (Familie) auf deutsch erzählt.

AM MONTAG 31.7, GETNö GåRD LAKE åSNEN RESORT, www.getnogard.se
15.00 Es geht um die Wurst - Schwedische Märchen auf Deutsch erzählt für Kinder.
18.00 Von Glotzsäuen, Waldfrauen und andreren Gefahren in der småländischen Natur  
-Eine märchenhafte Touristeninformation für die ganze Familie.

AM MITTwOCH 2.8 BEERDIGUNGSMUSEUM, SKOGSKYRKOGåRDEN, DONATIONSGATAN 2, LJUNGBY.
18.00 Sagen und Anekdoten runt um den Tod.

Dörthe Drewsen (Deutschland/Dannäs) und Andrea Hofman (Schweiz) sind in dieser Woche unsere Erzähler. 
Sämtliche Programmpunkte sind kostenpflichtig.


