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Program för skolverksamhet 
hösttermin 2021 Förskola, Grundskola, Gymnasium

FÖR AKTUELL INFO OCH ÖPPETTIDER
www.museumhalland.se
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MUSEUM
Varbergs slott och fästning har medeltida anor och är idag ett av Hallands största besöksmål. Inom murarna ryms 
Hallands kulturhistoriska museum i lokaler med utsikt mot havet. 

Bockstensmannen, Halland genom tiderna och Konstnärskolonin Varbergsskolan är museets fasta utställningar. 
Under året visas en rad tillfälliga utställningar och museet erbjuder ett omfattande program med föredrag, 
workshops och visningar. Genom visningar och vandringar berättas och levandegörs fästningens historia. Visningar 
sker dagligen under sommaren samt för bokade grupper och skolklasser under övriga året.

Förutom att driva museet på Varbergs fästning ingår Bexellska ryggåsstugan i centrala Varberg, Båtmuseet i 
Galtabäcks hamn samt Fågelboet i Vessigebro i Hallands kulturhistoriska museum uppdrag. Kulturmiljö Halland, 
Arkivet på Varbergs fästning och magasinet på Bolmen är också delar av museet. 

HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM

ÖPPETTIDER: MUSEUM
1/7-31/8: ALLA DAGAR 10-17 
1/9-30/12: TIS–FREDAG 10-16, LÖR–SÖN 12-16
STÄNGT MÅNDAGAR 

HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM 
VARBERGS FÄSTNING, 432 44 VARBERG
TEL 0340 - 828 30
WWW.MUSEUMHALLAND.SE
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Hej och välkomna till en ny termin på Hallands Kulturhistoriska museum

Efter ett och ett halvt år med covid-restriktioner som påverkat vår verksamhet och vår möjlighet att ta 
emot elever och lärare, hoppas vi nu på en hösttermin där vi kan ta emot alla som vill komma till museet. 
Vi vet ännu inte vad som kommer att hända på smitt- och restriktionsfronten i höst, men vi har bestämt 
oss för att gå ut med alla möjligheter och öppnar upp för bokning av visningar under hela hösten. Om 
det visar sig att vi måste göra begränsningar, så löser vi det. Vårt mål är som vanligt att skräddarsy er 
upplevelse här hos oss på Hallands kulturhistoriska museum och Varbergs fästning.

Välkomna på lärarvisning tisdagen den 7 september kl. 15:30

Vi bjuder på fika och visar den nya utställningen om Bockstensmannen, samt bjuder in till 
dialog om framtidens visningsutbud. Anmäl er senast den 1 september till amalia.friberg@
museumhalland.se

 
 
Bokning 
Bokningen har öppet måndag till fredag kl. 10–12 
Ring Marie Antonsson eller Jesper Hillbom på tel. 0340 – 82845 
 
Museipedagoger

Amalia Friberg Jedström  
0760 23 14 11, amalia.friberg@museumhalland.se

Inger Alebo  
0760 26 68 21, inger.alebo@museumhalland.se 

Visningarna av Varbergs fästning kan bokas t.o.m. den 15 oktober. Det handlar om Sveriges och 
Danmarks historia genom 700 år och turen går utomhus. Kläder efter väder! På museet fortsätter vi 
att visa ”Spåren under staden”, en utställning om arkeologi och den medeltida staden Getakärr med 
utgångspunkt från utgrävningarna i samband med tunnelbygget i Varberg. Utställningen kompletteras 
med nya fynd - så fort de hittas! 

Höstens stora nyhet är att Utställningen om Bockstensmannen har förnyats och mannen har fått flytta till 
ny lokal på museet. Vi hoppas på att kunna genomföra visningar i den nya utställningen under hösten.

Praktisk 
information
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Visningar och program tillsammans med museipedagog på Varberg fästning
I den här katalogen presenterar vi höstens utbud. På grund av covid -19 kan vi behöva göra justeringar i 
programmet under terminens gång.

Priser och tider    
Se vidare under respektive program.

Visningar av Varbergs fästning

Varbergs fästning visar vi t.o.m. den 15 oktober, tisdag – fredag 09:30 – 16.00. 

Observera!
Bokad tid är starttid för programmet. Var på plats för att anmäla er på museet minst 15 minuter före 
utsatt tid. Då hinner ni också hänga av er väskor och kanske ta en frukt innan visningarna startar. 
Räkna även med ca 10-15 minuters promenad från bussparkeringen upp till museet.

Museet på egen hand. Skolbesök på museet utan museipedagog ska alltid föranmälas!
Under hösten har vi speciellt avsatt förmiddagarna kl 10-12 tis-fre för skolbesök. Först därefter öppnar 
museet för allmänheten. Vi ser därför helst att ni förlägger era museibesök till förmiddagarna.  
Alla besök på museet sker tillsammans med någon vuxen. Inga elever får gå helt på egen hand. Gå 
förslagsvis i mindre grupper med en vuxen i varje grupp. Det är alltid fri entré för skolor från Halland. 
Varbergs fästning är öppen, men respektera privata områden, och samlingsplatser för visningarna!  Ta 
gärna med matsäck. Vid dåligt väder försöker vi ordna plats så att ni kan äta inomhus. Ring bokningen 
om ni har frågor.

Mobilitetsstöd
Under hösten 2021 får alla förskolor, grundskolor och gymnasier i Halland, utanför Varbergs kommun, fria 
resor samt visningar till Hallands kulturhistoriska museum, med stöd från Region Halland.  Uppge att ni 
vill ha ersättning för resan när ni bokar era visningar.

Fri entré till museet
Museet har fri entré för barn och unga tom 19 år och även för lärare och pedagogisk personal i samband 
med skolvisningar, dock betalar ni vanligtvis en avgift för bokade visningar.

Öppettider  
Under hösten är museet öppet enbart för skolbesök tisdag - fredag kl 10 - 12.  
För allmänheten är öppettiderna tisdag - söndag kl 12-16. Måndagar stängt.  
Öppettiderna kan komma att revideras på grund av nya restriktioner kring covid -19.

Praktisk 
information
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VARBERGS FÄSTNING
En spännande och allmänbildande historielektion  
om Hallands och Nordens historia.

För 400 år sedan, 1618, stod den färdig – 
Varbergs fästning. Efter trettio års byggande hade 
den danske kungen Christian IV fått ännu en 
stark gränsfästning mot Sverige. Följ med på en 
tur ute på vallarna, in i bastion Grå munken och 
i fängelsehålan. Vi berättar om varför fästningen 
byggdes och varför just här, vad bastionerna var 
till för, vem som arbetade här och mycket annat. 
Men fästningen byggdes runt ett berg och ett 
slott med en brokig historia. 

Vi börjar berättelsen längre bak i tiden med 
platsens spännande medeltida historia och 
Borgen på klippan Wardhberget. Visningen är en 
spännande och allmänbildande historielektion 
om Hallands och Nordens historia från 1200-talet 
och framåt som passar alla åldrar. Vi kan anpassa 
den så att tyngdpunkten ligger tex på medeltiden 
eller på 1600-talet eller vad som passar er bäst i 
undervisningen.

Praktisk information

Period: t.o.m. den 15 oktober

Målgrupp: F – 9, gymnasiet. Visningen kan anpassas för 
särskolan.

Antal: max 25 personer inkl. personal. Minst en pedagog från 
skolan ska medverka aktivt

Programmets längd: 1 timme

Pris: 500 kr/klass (1000 kr/klass för skolor utanför Hallands län) 

Tänk på att visningen går mestadels utomhus i alla väder och 
att det ofta blåser på fästningen. Kläder efter väder!

Bokning:  

Marie Antonsson eller Jesper Hillbom på tel. 0340 – 82845

Kontakt:

Amalia Friberg Jedström, museipedagog  
amalia.friberg@museumhalland.se 0760 23 14 11

Inger Alebo, museipedagog  
inger.alebo@museumhalland.se 0760 26 68 21
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Bockstensmannen
Bockstensmannen är ett av världens intressantaste medeltids-
fynd. Vem var han, var kom han ifrån? Blev han mördad?

Praktisk information

Period: oktober-december 2021

Målgrupp: År 4-9, gymnasiet, särskolan

Antal: max 15 elever. Minst en pedagog från skolan skall 
medverka aktivt. En större grupp kan delas upp på två, kortare 
visningar.

Programmets längd: ca 1 timme

Pris: 400 kr/klass (800 kr/klass för skolor utanför Hallands län)

Kontakt bokning:  

Marie Antonsson eller Jesper Hillbom 0340 – 828 45

Inger Alebo, museipedagog  
inger.alebo@museumhalland.se 0760 26 68 21

Amalia Friberg Jedström, museipedagog  
amalia.friberg@museumhalland.se 0760 23 14 11

En dag i mitten av 1300-talet klädde mannen 
som vi idag känner som Bockstensmannen på sig 
sin kjortel och sina hosor för allra sista gången. 
Vem var han och var kom han ifrån? Vad hade 
han egentligen planerat att göra den där dagen då 
hans liv plötsligt tog slut? 1936 hittades mannen i 
Bockstens mosse utanför Varberg. Hans kläder av 
ull har bevarats av syror i torven. Det finns många 

spännande frågor kring mannen och flera har vi 
inga svar på. Vem var han, var kom han ifrån? 
Blev han mördad? I en visning går vi igenom vad 
vi verkligen kan läsa ut av det som hittats och 
diskuterar källkritiskt kring fyndet. Vi berättar om 
medeltiden i Halland och funderar på lösningar på 
gåtan kring Bockstensmannen.
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UPPTÄCKTSVANDRING
Följ med på en lekfull, interaktiv upptäcktsfärd genom 
museet och Hallands historia.
 

Praktisk information 

Period: nov-dec 2021

Målgrupp: Förskola, F-1

Antal: max 10 inkl. personal. Minst en pedagog från skolan ska 
medverka aktivt.

Programmets längd: 40-60 min

Pris: 600 kr/klass (1200 kr/klass för skolor utanför Halland)

Kontakt bokning:  

Marie Antonsson eller Sabine Svensson på tel. 0340 – 82845 

Kontakt visning: 

Amalia Friberg Jedström, museipedagog 
amalia.friberg@museumhalland.se tel. 0760 23 14 11

Inger Alebo, museipedagog   

inger.alebo@museumhalland.se tel. 0760 - 266821

På ett lekfullt sätt upptäcker vi museets basutställningar, tittar och känner på föremål, och ser museet från 
nya vinklar. Barnens nyfikenhet får styra. När vi ser med nya ögon, så kan oväntade saker hända.



8

Fångar
Historien om några av fästningens många fångar och deras 
livsöden.

Kungamördare och tjuvar, krigsfångar och 
lösdrivare – otaliga är de olyckliga fångar som 
tillbringat delar av sina liv bakom lås och bom på 
Varbergs slott och fästning genom århundradena. 
Vilka var de egentligen och hur levde de i de 

mörka fängelsehålorna eller de trånga cellerna? 
Hör berättelserna om några fångars livsöden i en 
visning som rör sig genom 500 år och över stora 
delar av fästningsområdet.

Praktisk information

Period:  t.o.m. den 15 oktober

Målgrupp: Åk 4-9, gymnasiet, särskolan

Antal: max 25 personer inkl. personal. Minst en pedagog från 
skolan ska medverka aktivt

Programmets längd: 75 minuter

Pris: 600 kr/klass (1200 kr/klass utanför Hallands län)

Bokning:  

Marie Antonsson eller Jesper Hillbom på tel. 0340 – 82845

Kontakt:

Amalia Friberg Jedström, museipedagog  
amalia.friberg@museumhalland.se 0760 23 14 11

Inger Alebo, museipedagog  
inger.alebo@museumhalland.se 0760 26 68 21
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Makt, kön och likabehandling
Hur påverkas vi av normer idag och hur har vår historia och 
beskrivning av denna format vår syn på vad som är normalt?

Vi pratar om historiesyn, om representation och 
om kulturella glasögon, om historieskrivning, 
genushistoria och vad som kan hittas om man 
går tillbaka direkt till källorna. Vi funderar också 
över normer- hur ser de ut idag, och hur såg de 
ut på 1930-talet? Eller 1860-talet? 

På 1600-talet eller varför inte på medeltiden? 
Vilka är skillnaderna? Och finns det likheter? 
Hur påverkas vi av normer idag? 

Den här visningen kan anpassas till ett digitalt 
format och kompletteras då med material för 
praktiska övningar att göra på skolan.

Praktisk information 
Programmet kan hållas både på plats på museet och digitalt

Digital mötesplats: Teams  
(Om någon annan mötesplats önskas meddela detta vid bokningen)

Period: Oktober-december 2021

Målgrupp: Gymnasiet. 

Pris: 400 kr/ föreläsning (800 för skolor utanför Hallands län)

Progammets längd: Ca 1 timme 15 minuter

Bokning:  

Marie Antonsson eller Jesper Hillbom på tel. 0340 – 82845

Kontakt:

Amalia Friberg Jedström, museipedagog  
amalia.friberg@museumhalland.se 0760 23 14 11

Inger Alebo, museipedagog  
inger.alebo@museumhalland.se 0760 26 68 21
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Praktisk information

Digital mötesplats: Teams  
(Om någon annan mötesplats önskas meddela detta vid bokningen)

Period: Oktober-december 2021

Målgrupp: åk 3–9, gymnasiet. Visningen anpassas efter 
elevernas ålder och förkunskaper.

Pris: 400 kr/klass (800 kr/klass för skolor utanför Hallands län)

Progammets längd: Ca 1 timme

Bokning:  

Marie Antonsson eller Jesper Hillbom på tel. 0340 – 82845

Kontakt:

Amalia Friberg Jedström, museipedagog  
amalia.friberg@museumhalland.se 0760 23 14 11

Inger Alebo, museipedagog  
inger.alebo@museumhalland.se 0760 26 68 21

Staden Varberg har flyttat, vuxit och förändrats 
från medeltid till idag. I utställningen Spåren 
Under Staden presenteras föremål och fynd 
från de aktuella utgrävningarna i samband med 
bygget av Varbergstunneln, tillsammans med 
material från tidigare arkeologiska utgrävningar. 
Bland annat berättas om Gamla Köpstads hamn 
och om järnet som skeppades ut därifrån till 
övriga Danmark under medeltiden, om den 
medeltida staden Getakärrs 400-åriga historia 
samt om Ny Varberg, som under nästan 200 år 

låg några kilometer norr om dagens Varberg 
innan staden förstördes av svenskarna 1612. 

I Visningen dyker vi in i den digitala versionen av 
utställningen Spåren under staden och besöker 
några platser där staden Varbergs föregångare 
legat. Vad kan de arkeologiska fynden från 
respektive plats berätta för oss om stadens 
historia, och om de människor som bodde där?

SPÅREN UNDER STADEN - Arkeologi i en strandkant. 

En digital visning med fokus på Varbergs stadshistoria, från 
1000-talet till 1600-talets slut.


