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Verksamhetsrapport Trelleborgs Museer
Juli – September 2021
Högsommaren på Trelleborgs museer har hittills varit en härlig period. Trots
pandemin har vi märkt ett stort sug hos våra besökare efter kulturupplevelser.
På Trelleborgs Museum har utställningen om Jan Troell varit särskilt populär och
de guidade visningar vi erbjudit i sommar har varit välbesökta och fått mycket
positiv respons. I samband med Jan Troells 90-årsdag bjöd vi, tillsammans med
våra samarbetspartners, på två större kulturevenemang. På Sommarbio i Smygehuk
visade vi väl utvalda Troell-filmer med den 90-årige regissören själv som
konfrencier, uppbackad av skådespelaren Björn Kjellman. Det blev några magiska
filmkvällar under stjärnhimlen med Köpmansmagasinet som fond.
Lilla Beddinge teater har, i samarbete med Trelleborgs Museer och
Allmänkulturen, satt upp en nyproducerad musikföreställning om Jan Troell som
spelades i början av augusti. Föreställningarna var välbesökta och lockade en bred
målgrupp.
Trelleborgen har bjudit på en sommar späckad med evenemang som särskilt riktat
sig mot barn och unga. Besökarna har kunnat se en musikföreställning framförd av
en riksspeleman, titta på barnvänlig krigarshow, tornerspel mm. På vikingagården
har vi haft utbildade arkeologer och skickliga hantverkare på plats hela sommaren.
De har bjudit in besökarna till att prova på brickbandsvävning, spinna hästtagel,
blocktryck, bärnstenshantverk och mycket mer.
Besökstalen har varit goda, även om vi förstås märker av en tydlig corona-effekt.
De utländska besökarna har inte varit lika manstarka som vanligt och årets stora
publikmagnet, slaget vid Trelleborgen, var förstås inställd för andra året i rad. Vi
har i slutet av sommaren köpt in ett nytt besöksräknarsystem som syftar till att ge
en mer detaljerad och rättvisande bild av vår besöksstatistik. Systemet används
exempelvis av Botaniska trädgården i Lund och Dunkers kulturhus, men även
Louvren finns bland användarna
Museerna börjar komma igång med sin höstverksamhet. På Trelleborgs Museum
har vi en ny satsning där vi bjuder in till museilördag ungefär en gång i månaden.
Besökarna bjuds in till att delta i olika typer av kreativa workshops och får
dessutom följa med på visning i någon av våra utställningar. Den första
museilördagen ägde rum i lördags och vi fick mycket positiv respons från
besökarna.
På Trelleborgen ökar vi intensiteten i arbetet med den nya utställningen.
Håltagningar i väggar har påbörjats, vi ser över möjligheterna att installera ett
klimatsystem som ska möjliggöra ett långt liv för de tekniska lösningarna och vi
har upphandlat en entreprenör som kommer att ta fram mediaproduktioner.
Nu börjar dessutom skolklasserna strömma till museerna. Både inom ramen för
kulturgarantin, men även i Skapande skola-projekt kopplade till utställningen om
Jan Troell.

