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Lasse-Majas många ansikten 

 Åldersgrupp: Åk 1 t.o.m. gymnasiet  

 Max antal: 30 

 Pågår under tiden: 12 september – 25 oktober  

 Tider: onsdag-torsdag 9.00 och 10.00  

 Lektionstid: cirka 45 minuter  

 Tillgänglighet: Hiss 

 Bokning: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com 

 

Vem var Lasse-Maja? Varför blev han tjuv? Varför klädde han ut sig till kvinna? Hade 
han verkligen skattgömmor? Hur gick det till när han åkte fast? Vad fick han för straff?   

I denna visning får du följa Lasse-Majas väg från brottsling till berömd författare. 
Du får också veta vad Lasse-Maja egentligen hade med Arboga att göra.  
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Höstlovskul 

 

 Åldersgrupp: förskola och fritids  

 Pågår under tiden: 30 oktober – 1 november 

 Tider: tisdag-onsdag 10.00 -16.00 

 Tillgänglighet: hiss 

 Bokning: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com 

 

Föranmäl gärna större grupper. Öppet även för allmänheten. 

 
 

Skattjakt i Lasse-Majas spår 
 

Följ spåren efter stortjuven Lasse-Maja. Kanske hittar du hans tjuvgömma? 
 

Pyssel och paraplyer 

Vid vårt pysselbord kan du tillverka ett paraply i origami. Du kan också göra ett paraply-
collage eller färglägga teckningar av paraplyer. 
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Pepparkaksutställning: ”Elsa Beskows sagovärld” 

 Åldersgrupp: alla åldrar  

 Pågår under tiden: 27 november - 19 december  

 Tider: tisdag – torsdag 13.00 - 16.00 samt lördag 11.00 -14.00  

 Tillgänglighet: Hiss 

 Bokning: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com 

 

Inlämning av bidrag: från 20 november till måndag 26 november kl.12.00. 

 

Hjälp oss att skapa en utställning med inspiration från Elsa Beskows sagoböcker! 

Tomtebobarnens skog eller Hattstugan, tant Bruns kök eller Olles skidfärd - alla bidrag är 

lika välkomna! Du får skapa i valfritt material, bara huset liknar pepparkaka och väger 

max 3 kg.  

Under utställningsperioden kan du rösta på de olika bidragen. 

Vinnarna koras torsdagen den 20 december 15.00. 

 

 
                                                                                                                     ©Elsa Beskow  
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Jultraditioner  

 Åldersgrupp: alla åldrar  

 Max antal: 30 

 Pågår under tiden: 27 november - 19 december  

 Tider: tisdag – torsdag 9.00 och 10.00 

 Lektionstid: cirka 45 min  

 Tillgänglighet: Hiss 

 Bokning: 0589 - 142 10 eller arbogamuseum@telia.com 

 

Det är dags för julfirande hos familjen Örström. Frun i huset har stora planer och 

husjungfrun gör sitt bästa för att hinna med allt som måste förberedas. Huset ska pyntas, 

granen ska kläs, alla julklappar måste vara på plats, maten ska förberedas och vem i all 

världen ska de lyckas övertala att klä ut sig till julbock i år?  

Följ med husjungfrun när hon förbereder julen hos familjen Örström på Nygatan. Hon 

berättar om alla julförberedelser och om hur julfirandet går till hos den fina familjen.           

Vad äter de för mat, vad får de för julklappar, varför är barnen rädda för julbocken?   

Hon berättar också om olikheterna mellan julfirandet på landet och i staden. Vad är en 

julhög och varför får man inte göra gårdstomten arg?  
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