Verksamhetsrapport för juni – juli 2019 från museerna
6 juni var det vernissage för utställningen ÄDLA FORMER med Maria Börjesson – Christine Ramel –
och Mäster själv, Karlheinz Sauer. Alltid väldigt roligt att ha vernissage samtidigt som Torget är fullt
av de mest fantastiska gamla bilar! Och inne i Museet var (och är) det fullt av ljuvliga smycken och de
vackraste silverkannor man kan tänka sig. Mycket och konstnärerna var mycket nöjda.
Den 15:e juni höll vi, under dunder och brak, vernissage för utställningen MED ARKITEKTÖGON
på Axel Ebbes Konsthall. Magisterstudenterna i arkitektur visade sina examensarbeten – dvs tankar
om hur man skulle kunna arbeta med Konsthallen och Badhuset. Mikael Rubin invigde tillsammans
med universitetslektor Ingela Skarin. Även närvarande arkitektstudenter berättade om sina arbeten.
Verkligen trevligt – och ösregn och ljungande blixtar gav det hela en pampig inramning!
I början av juni avhölls den årliga prisutdelningen i Lengertzska kulturprisfonden.
Hembygdsförbundet valde i år att dela ut det eftertraktade konstpriset till Margit Brundin,
konstnären som sommaren 2018 hade en separatutställning ”Jag har funnit min hare” på Axel Ebbes
konsthall. Prisutdelningen skedde på Kulturen i Lund.
Lunchföreläsningarna i anslutning till Museets utställning om Övre fortsatte i juni månad, bland
annat hade vi en mycket trevlig parkvandring med parkchefen Mark Huisman. Sista gången kom den
98 år pigga Ebba Ekander och berättade om sitt liv på Övre. Som vi njöt av hennes berättelse – men
även av hela hennes leende uppenbarelse!
Lennart Thöfner, vår enormt avhållne och skicklige bildpedagog har gått i pension. Hans förmåga
att entusiasmera barn och ungdomar är otrolig och både ungdomarna och vi i personalen kommer
verkligen att sakna honom! Han kan dock komma att gästspela en del i framtiden…
Vi har lyckats hitta en annan skicklig och pedagogisk konstnär, Debora Svensson, som vi tar in som
vikarie under tre månader nu i höst. Debora har för övrigt redan varit oss behjälplig, hon har hjälpt
till med årets Sommarlovskul för museets räkning. Vi har under några veckor haft en populär färgoch formverkstad ute på Torget där det skapades hej vilt. Även Lakansgraffiti har vi sysslat med.
Kreativt och roligt! Ihop med Streecorner från Malmö har vi också bjudit Graffitiworkshop i
Stadsparken. Inne på museet har vi hela sommaren haft Silvermästerskap. Det gällde att hitta
silverstationer – att lösa uppdrag – och till sist bli silvermästare.
Vi har också haft spännande skypesamtal med Sveriges mest framstående forskare inom DNAforskningen. Det är ju viktigt att allt blir rätt och riktigt inför vår nyöppning i Öga mot Öga i höst!

Trelleborgen
Efter midsommar slog Borgen upp dörrarna alla dagar i veckan och öppnade även Långhuset och
gården med olika aktiviteter. Här kan besökarna prova på smide i smedjan, keramik, matlagning,
textila hantverk eller någon annan för dagen utvald syssla. Eller om de så önskar, bara koppla av vid
elden.

Slaget om Trelleborgen med bröllop och marknad, ett tredagars evenemang som funnit sin form.
Drygt 200 vikingar trivdes och tog väl hand om besökarna. Årets brudpar strålade och även om
regnet gjorde så stormningen av Trelleborgen fick en lite annorlunda utformning, så var humöret
och stridskonsten på topp. Ett gott samarbete med Föreningen Trelleborgen.
Lekdagarna lockade många barn i alla åldrar att utmana varandra i vikingatida lek, spel och kamp.
Det statliga sommarstödet gjorde det möjligt för oss att även i år bjuda in Riddarna med sin fartfyllda
show och möjlighet att hälsa på hästarna. Barnen fick också prova på att slå mynt..
Lite av allt som hänt:
 Team Rynkeby var här och höll i invigningen av Sydkustleden. En livlig och spännande dag
med många cyklar på området.
 Workshop under 2 dagar med textilare från Aalto universitetet i Helsingfors.
 Vikingasommar var som vanligt uppskattat, kunde vi genomföra även i år tack vare bidrag
från Kockska Stiftelserna.
 Yoga vid vattnet har vi haft under två veckor i juli Ett lyckat försök som vi gärna fortsätter
med till nästa sommar.
 Årets kryssningsanlöp resulterade inte bara som sist, med förbokade guidade turer, utan
många ströbesökare från båten hittade också hit.
Besökarna har strömmat till 4 258 i juni, 30 015 i juli!
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