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De senaste månaderna har, naturligtvis, inneburit en stor anpassning av hela
museiverksamheten. Sedan en dryg månad tillbaka håller vi stängt för besökare och
prioriterar digitala mötesformer och arbete hemifrån. Under november har museerna stärkt
sin närvaro på sociala medier med ett bredare och mer frekvent utbud. Vi publicerar minst
ett inlägg om dagen och blandar där skatter från våra samlingar med humor och
experimentella projekt. I den sistnämnda kategorin faller museernas julkalender som handlar
om en stenåldersmänniska från Skateholm som plötsligt vaknar till liv, efter 7000 års sömn,
och försöker förstå vad julen är för något. Det första
avsnittet publicerades första advent och har tagits
mycket väl emot av våra målgrupper. Totalt kommer
fem avsnitt att publiceras fram till julafton.
Vidare har vi påbörjat planeringen av en ny
utställning på Trelleborgen. Trelleborgen är en stark
dragare i Trelleborgs besöksnäring och välkomnar
tiotusentals turister varje år. För att stärka
Trelleborgens attraktionskraft och bibehålla sin relevans som besöksmål behöver den nu
över tio år gamla utställningen förnyas. Istället för att fokusera på den arkeologiska
utgrävningen kommer den nya utställningen ha ett tydligare fokus vendel- och vikingatiden.
Vi vill erbjuda besökarna i den nya utställningen en helhetsupplevelse som verkligen griper
tag i en och förmedlar en känsla av en svunnen tid. Förhoppningen är att kunna inviga
utställningen till sommarsäsongen 2022.
Nedstängningen av museerna innebär att många göromål som fått stå tillbaka nu kan tas
upp på dagordningen. Bland annat renovering av väggarna i ett av våra utställningsrum samt
upprustning av teknik och förnyelse av vår stadshistoriska utställning Stadslifv.
Innan nedstängningen fick samtliga nioklasser, sånär som på en som fått förhinder, på
corona-säkrat sätt, besöka Jan Troell-utställningen och där lära sig mer om Trelleborgs stora
filmgeni och hur man filmar i hans andra. Programmet har väckt mycket intresse hos såväl
elever som lärare och rektorer. Om pandemi-situationen lugnar ned sig planerar vi att även
nästa kull av niondeklassare ska få samma upplevelse 2021.
Väsenvandringen på Trelleborgen, som i år genomfördes för tionde året i rad, var som
vanligt en succé och samtliga nio föreställningar var slutsålda.

