KKLM projekt Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine (otsus nr 13-21.2/18/859)
Õppereis/koolitus Rootsi muuseumides 09.-14.09.2019
Eesmärk: omandatud oskused kultuuripärandi uuenduslikul rakendamisel ja eksponeerimisel.
KAVA:
Esmaspäev, 9. september, väljasõit 14.30 Haapsalust
Teisipäev, 10.september
Åbergs muuseumi Bålstas http://www.abergsmuseum.se - Lasse Åberg’ eramuuseum Bålstsas, mis
on rajatud 19. sajandi laudahoonesse. Maailma ainus kunsti-, koomiksi- ja mänguasjamuuseum oma
džungliga.
Örsundsbros asuvat Kvekgårdenit https://www.hembygd.se/lagunda/page/17281 - Vana Upplandi
talu 18. sajandi teisest poolest. Annab oma elumaja, kõrvalhoonete ja inventariga ülevaate sellest,
kuidas Upplandi talus elati 19. sajandi keskpaigas. Talu hooldab Upplandi muuseum Upplandi
muinsuskaitseseltsi ülesandel. Lagunda kodukandiühing hoolitseb selle eest, et muuseum
suveperioodil avatud oleks. Kodukandiühing vastutab ka talu juurde kuuluvate maade harimise ja
hoonete korrashoiu eest
Västeråsi, Vallby vabaõhumuuseum http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/index-eng.shtml - Üks
suuremaid omataolise muuseume Rootsis. - 40 ehitist alates talumajadest- kuni linnamajadeni 17.20. sajandil. Rekonstrueeritud on ka üks viikingite pikkmaja. Muuseumi territooriumil elab palju omal
ajal Rootsis tavalisi kodulooma- ja linnutõuge.
Kolmapäev, 11. september
Frösåkers brygga - ajalooliste puupaatide ja laevade kogu alates viikingi- ja kirikupaatidest kuni
kalapaatideni.
Nyströmska gårdenis https://koping.se/uppleva-och-gora/sevardheter-och-kultur/museer-ikoping/nystromska-garden.html ok - 17. sajandist pärit majapidamine, mis 1870. aastast oli kolme
põlvkonna vältel tisleritalu. Tisleritööd on hästi säilinud nagu ka tööriistad.
Auto- ja mootorattamuuseum http://www.biloteknik.se/index.php/museum - Auto- ja
tehnikaajaloo ühingu hallatav muuseum endises Köpingi mehaanikatöökojas. Eksponeeritakse
tuntud ja legendaarseid automarke samuti mootorattaid ja mopeede. Ka eksponeeritakse vana
autoremonditöökoda ja 1920. aastate bensiinijaama.
Neljapäev, 12. September

Skänninge, vastuvõtja kohalik kodukandiühing S:ta Ingrids Gille
http://visitostergotland.se/sv/products/141795/Sta-Ingrids-Gille-Skanninges-hembygdsforening/
Kodukandiühing peab kultuurireservaati, kus ühte kompleksi kuuluvad ürdiaed, rosaarium ja kolm
muuseumi:
Sjölingården – elav muuseum 18. sajandi talus. Siin asub koloniaalkauplus, apteek, kellasepp ning
esemeid eri ajastutest. Kompleksi juurde kuulub tall ja toimiv sepikoda ning Skänninge vanim
muuseumimaja, väike Solbergastugan.
Axbomsgården – maja on ehitatud 18. sajandil ja praegu asub selles koolimuuseum
Sandbergsgården – samuti 18. sajandi hoone, kus saab aimu 19. sajandi kodanlase elamisest. Maja
juurde kuulub aed aitade ja paviljonide ning piirkonnale omaste taimede ja puuviljasortidega.
Raekoda – ehitatud 1770, kus tutvustatakse linna ajalugu.
Vadstena pitsimuuseum http://www.spetsmuseet.se/broschyr_engelsk.htm - Niplispitsi muuseum,
mis koosneb ajaloolisest niplispitsi kogust ja tutvustab selle ajalugu ning ka tänapäevasest osast.
Vadstena kloostrimuseum
Reede, 13. september
Linköpingi toomkirik ja vabaõhumuuseum Vana Linköping (Gamla Lindköping)
http://www.gamlalinkoping.info/en Gamla Linköping on linnakeskkond puumajade,
munakivitänavate, ajalooliste aedade ja mitmete huvitavate muuseumitega.
Laupäev, 14. september
Saabumine Haapsallu.

Kava koostas Kaire Reiljan, Larissa Mandel

