Verksamhetsrapport från museerna
september – halva oktober 2019
1 sep hade Museet finissage med föredrag på sommarens stora silverutställning.
Konstnärerna var mycket nöjda, ”bästa utställningsplats de varit med om”. Roligt!.
7 sep var det dags för vernissage Detour – målningar av Lisa Manner.
Utställningen invigdes av Amanda Nordgren, Kalejdoskop förlag, som berättade
om Lisa och hennes konstnärskap. Vernissagen var välbesökt, många var själva
konstnärer, gallerister och konstsamlare, Lisa D Manner är ett stort namn inom
samtidskonsten!
Debora Svensson har nu ett vikariat på 3 månader, då vår bildpedagog, Lennart
Thöfner, avgått med pension. Får vi inte tillsätta denna tjänst kan vi inte leva upp
till kulturgarantin och måste upphöra med handledning i all bildverksamhet.
Kommunledningsgruppen besökte museet, vi berättade om och visade museet
och då framför allt utställningen Öga mot Öga.
Museichefen deltog i KSau:s möte angående Konsthallen. Fyra av de arkitekter
som deltog i sommarens utställning föredrog sina verk.
Dansk TV2Bornholm var här och filmade, både Museet och Trelleborgen. Även
för dem gällde hela museet men med betoning på Öga mot Öga. På Borgen fick de
uppleva brödbak och programledaren utmanades i elduppgörning på vikingavis.
Vi lyckades också få öppnat Vattentornet så de kunde ta sig upp till toppen och
filma! Programmet kommer att visas någon gång i vinter.
Region Skåne avhöll ett av sina två årliga Kulturarvsmöten på Museet.
Museichefer, chefer för Arkivförbund, Hemslöjdsförbund och Hembygdsförbund,
samt representanter för film- och spelbranschen, inalles 40 personer, hade en
väldigt givande heldag. Vi fick dessutom många lovord för Museet!
Annat vi hållit på med:
 Arbete med kommunens Grönplan
 Sista händerna vid boken Opplöt
 Texter, kartor mm till det nya i utställningen Öga mot Öga
 Nell The Cabaré-arbete med Östra Grevie folkhögskola





Uppstart för projektet Sveriges historia- en digital lärresurs för skolor på
nätet. Trelleborgs Museer är med i pilotprojektet som bygger på
berättelser om föremål i våra samlingar ur ett interkulturellt perspektiv.
På magasinet har man bytt brandlarm och det under fyra veckor! Väldigt
mycket har behövts flytta fram och tillbaka. Inte roligt…

Det var det däremot när kulturskolans Mikael Frisk lånade vår marmorfiol och
spelade på den på en konsert på Konsthallen.

Åsa bill deltog i expertpanel inom föremålsvård i en av Skånes Hembygdsförbund
ordnad heldag i Osby. Åsa och Maria Jiborn deltog också i årets Musundkonferens (svensk-dansk museidag) i Landskrona.

Samarbetet med Oliver Lazarevski, Ungdomsenheten, är roligt och givande
för båda parter. Oliver var också med på Kulturarvsmötet ovan och knöt
viktiga kontakter inom film. Han har gjort inspelningar med Magoragruppen och även en intervjufilm som ska visas i Ögautställningen. För
höstlovet planerar han föreläsning och visning av filmen Hellraiser i Bian.
För andra året i rad ingår vi Vellinge kommuns åk 9:s kulturgaranti. 500 elever
har tagit del av vårt program om expressionismen (Nell i stormen) i samarbete
med konstnärskollektivet Streetcorner. Detta kombinerades med programmet
”När kriget kom” som knyter ihop de stora händelserna i världen med vad som
hände lokalt under tidsperioden. 21 häftigt stora och roliga vikgubbar var en del
av resultatet, därtill fick Trelleborgs stadsparksscen en härlig muralmålning!
Trelleborgen
Högsäsongen avslutades med mycket goda besöks- och butiksiffror och det
fortsatte in i september. Vi har också hunnit sköta det mest akuta underhållet och
reparationer av de vikingatida miljöerna
.
Ett nytt koncept för gymnasiesärskolans elever med ett lekpedagogiskt arbetssätt
som utgångspunkt har testats – inlärning genom motivation och lek.
Periodens största evenemang var ett mycket lyckade arrangemang med
Trelleborg AB. En solig dag med tävlingar, utmaningar, hantverk, bågskytte och
festmåltid på Vikingagården.
Malmö Universitet har bjudit in Borgen och Museet att medverka i ansökan till ett
internationellt forskningsprojekt ”Skapande möten – Kulturarv i samverkan”.
Malmö Universitet har skickat iväg en ansökan om medel till projektet från
Riksantikvarieämbetet.
Kvällsföredraget Borgfogdens skrönor med vår egen Peter Ross Lindholm blev en
fullsatt succé!
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