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Innehållsförteckning

Borgquistska hattmuseet. 

Oavsett om du är intresserad av nya spännande utställningar, levande historiska miljöer eller kreativa verkstäder, 
så finns här något för dig och din klass.

För att det ska vara enklare att hitta bland de olika pedagogiska programmen har vi försökt dela upp dem utifrån 
vilken åldersgrupp som är den främsta målgruppen. Många av programmen går dock lätt att åldersanpassa, så 
prata gärna med oss om det är något tema som verkar intressant. På samma sätt kan programmen  anpassas  och 
nya utformas för att möta just din klass speciella behov och önskemål.

På sista sidorna hittar du all bokningsinformation med kontaktuppgifter och adresser.

På Trelleborgs Museer är vi stolta över att kunna använda vår mångåriga erfarenhet av  
museipedagogik för att ge er och era elever bästa upplevelsen vid ert besök. Vi använder och 
kombinerar olika metoder som stimulerar både inlärning och kreativitet och för oss är det 
viktigt att det är lika givande för alla elever oavsett personliga förutsättningar och funktions-
variationer.  Berätta för oss vilka behov och önskningar ni har så sätter vi ihop ett passande 
upplägg.  I Malmö Universitets rapport om Kulturpedagogisk metod och metodutveckling 
från 2017 beskrivs vikten av att elever inte bara lär sig veta att eller veta hur, utan att de också 
lär sig veta varför, och hur, man vet. I rapporten lyfter man fram tre exempel på kulturpeda-
gogik i regionen som arbetar just på detta sätt och vårt pedagogiska program ÖGA mot ÖGA  
program 3 var ett av dessa. Roligt att få vara ett positivt exempel men ännu roligare om vi får 
dela med oss av upplevelsen, så...

   Varmt välkomna till oss!

I Trelleborgs Museer ingår Trelleborgs Museum med Kulturmagasinet, Trelleborgen, Axel Ebbes Konsthall och

Hm, undrar vad som 
skulle passa mig?



Trelleborgen 
Här, mitt i centrala Trelleborg, fann man 1988 spåren av en 
stor och imponerande 1000-årig ringborg. Den byggdes 
alltså under vikingatiden, och vi tror att det var danske 
kung Harald Blåtand som en gång lät bygga den. Borgen 
hade träklädda jordvallar och vi har försökt rekonstruera 
en fjärdedels borg på exakt ursprunglig plats. I vikinga-
museet finns en utställning om borgen och på området 
finns också ett rekonstruerat hus från medeltiden och en 
vikingagård med långhus, odling och tillhörande små-
byggnader. Utgångspunkten för vår verksamhet är främst 
vikingatid och vi arbetar kring olika teman som hantverk, 
lekar, sagor och sägner mm. Här kan man verkligen prova 
på att leva vikingaliv!

Trelleborgs Museum
Välkommen till Trelleborgs Museum – mitt i centrum. 
Här berättar vi både om Söderslätts och Trelleborgs  för-
flutna och här pågår ständigt olika tillfälliga utställningar, 
ofta om konst och konsthantverk men också arkeologi, 
historia, miljö med mera.
I den nya utställningen ÖGA mot ÖGA  får du möta dem 
som levde här långt före oss. Kändisvikingen från Vann-
hög och drottningen från Vemmerlöv, för att inte tala 
om de 7000-åriga Skateholmarna.  I vår stora och ljusa 
pedagogiska verkstad finns plats att prova forntida tek-
niker såväl som moderna bild och formprojekt.  I muse-
ets foajé har eleverna dessutom möjlighet att använda 
en av museets bästa utställningsplatser för att visa upp 
sina resultat.

Axel Ebbes Konsthall
Konsthallen är en vacker funkisbyggnad från 1935,  
tillägnad konstnären Axel Ebbe.  Här finns hans samlade 
verk - allt från magnifika skulpturer till finurlig grafik och 
poesi, donerade till Trelleborgs stad av Axel Ebbe och 
hans hustru.
I denna fina och inspirerande miljö har vi olika pedago-
giska program och kan därefter använda museets bild-
verkstad för eget skapande.

Axel Ebbe var en skicklig skulptör, därtill både tecknare, 
målare och grafiker. Han skrev dessutom böcker på både 
vers och prosa. Han är representerad i de flesta skånska 
städer men särskilt rikligt företrädd är han här i Trelleborg. 

Trelleborgs Museer
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   Varmt välkomna till oss!



Välkomna till vår handelsbod och skolsal, två autentiska 
miljöer som finns uppbyggda på Kulturmagasinet. Här 
kan eleverna känna på hur det var att gå i skolan för hund-
ra år sedan. Hur satt man i klassrummet och hur tilltalade 
man läraren? Hur tog man reda på saker innan datorerna 
fanns och vad skrev man på, och med vad? 
I handelsboden undersöker vi hur det gick till när man 
skulle handla, väga, mäta och packa in.  Vad fanns det 
att köpa?  
Klassen delas i två grupper. En grupp går i skolan och en 
grupp besöker handelsboden. Efter 30 min är det byte. 
Vill ni förbereda besöket finns ett arbetsmaterial  att ladda 
ner från vår hemsida. 

Tid: 60 min   Målgrupp: 6 år - åk 2  
Gruppstorlek: Helklass 
Pris: 1400 kr. Två pedagoger 
Plats: Kulturmagasinet se karta sid 19 
Bokning: Trelleborgs Museum

Programmet ingår i Trelleborgs 
kommuns kulturgaranti för åk 1

Jakten på prinsessans ärta 
Visste ni att Prinsessan på ärtens världsberömda ärta så 
småningom hamnade på Trelleborgs Museum? Här finns 
den till allmänt beskådande. Jakten på prinsessans ärta 
är ett spännande sätt att utforska museet för de yngsta 
besökarna. Förbered gärna besöket med att läsa H C  
Andersens välkända saga Prinsessan på ärten.

På egen hand
För små barn kan ett besök i en utställning eller i 
en återskapad historisk miljö vara tillräckligt spän-
nande utan att det behövs så mycket mer. Vi har  
öppet efter överrenskommelse för barngrupper 
som vill titta på egen hand vardagar mellan 8 och 16 
både på Trelleborgs Museum och på Vikingamuseet.  
Besöket är kostnadsfritt men måste förbokas. Det kan  
också vara bra att veta att Trelleborgs Museum ligger

Tid: 45 min Målgrupp: 4 - 6 år
Gruppstorlek: ca12 barn/grupp
Pris: Kostnadsfritt 
Plats / Bokning: Trelleborgs Museum
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För hundra år sedan 
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granne med Stadsparken där det finns en bra utemiljö 
och möjlighet att ha picknick vid vackert väder. Vi delar 
parken med frigående höns och påfåglar som gör platsen 
till en upplevelse i sig. På Trelleborgen finns likaså en väl 
skyddad utemiljö, som lämpar sig utmärkt för lek, pick-
nick och egna upptäcktsfärder bland grodor och fjärilar.
Se karta sidan 19.

Hiss saknas!
Observera att Kulturmagasinet  saknar hiss till andra
våningen, där både handelsboden och skolsalen finns.  
Programmet kan även arrangeras på Trelleborgs Museum.
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Hej Viking!
Tillhör ni dem som är nyfikna på vad vikingarna gör på 
Trelleborgen? Vi välkomnar de yngre barnen till en träff 
med vikingen på Trelleborgen. Vi är känna varandra och 
området, pratar om våra vikingakläder och vikingasyss-
lorna på gården. 

 
Mäktiga och luriga, gudar och gudinnor, varelser från 
det dunkla och knasiga ting . Följ med sagoberättaren 
in i långhuset så samlas vi runt eldstaden. Där får ni 
lyssna på märkliga berättelser om händelser hämtade ur  
vikingarnas sagovärld. Det kan även bli en och annan  
berättelse om något spännande från långväga resor. 

Tid:  45 min       Målgrupp:  Från 6 år
Gruppstorlek:  ca12 barn/grupp
Pris: 360 kr
Plats / Bokning: Trelleborgen
Lämplig för språkintroduktion och särskolan.

Juletid Påskkul på Trelleborgen 

 
Tid:  45 min    Målgrupp: från 3 år 
Gruppstorlek:  ca 20 barn/grupp 
Period:  v 48-50 
Pris:  360 kr +20 kr /barn 
Plats / Bokning: Trelleborgen 

Tid:  45 min    Målgrupp:  från 5 år 
Gruppstorlek:  Helklass 
Pris:  360 kr 
Period:   Veckan före påsklovet 
Plats / Bokning: Trelleborgen 

Tid: 30 min    Målgrupp: från 5 år 
Gruppstorlek:  ca 20 barn/grupp 
Pris: 360 kr 
Plats / Bokning: Trelleborgen 

För de yngsta

Välkomna till mysig julstämning på Trelleborgen. Hur 
firades julen förr? Vi träffas i ett av våra rekonstruerade 
hus och pratar om de vikingatida och medeltida sederna 
kring juletid. I ljuslågans sken får ni känna dofter och 
smaker från förr. Klä er varmt!
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Vikingasagor

Barnen får ställa frågor, känna och klämma. Vad vi gör när 
ni kommer, varierar beroende på årstid och vilken  
vikingasyssla som ska utföras just då. Kanske donar vi i 
vårt vikingahus, kanske hjälper ni oss att så frön i kålgår-
den eller patrullera borgvallen. 
Besöker ni ofta Trelleborgen på egen hand? Då kan detta 
vara ett bra sätt att lära känna platsen lite extra.

Välkomna våren tillsammans med oss på Trelleborgen! 
Vi startar med en kort visning av borgområdet och  
pratar om våren på vikingatiden och de sysslor som 
skulle utföras då. Vi avslutar med en traditionell påsklek, 
äggrullning nedför borgvallen. Vems ägg rullar längst? 
Ta med kokta ägg märkta med namn.



Vill du lära känna dem som bodde här långt före oss? 
I utställningen ÖGA mot ÖGA försöker vi med hjälp 
av vetenskapliga rekonstruktioner och konstnärliga 
gestaltningar, komma människorna som levde i Skateholm 
för 7000 år sedan riktigt nära. Vi lägger stor vikt vid att 
eleverna också kommer nära källorna och att de får 
möjlighet att fundera på hur dessa källor används och 
tolkas. Välj mellan tre olika pedagogiska program. 

KU
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   TRELLEBORGS  KOM
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Målgrupp: från åk 3 
Program 1: Tid: 45 min. Pris 360 kr 
Program 2: Tid: 90 min. Pris 720 kr 
Program 3: Tid: 180 min + 30 min lunchpaus 
totalt 3,5 tim Pris: 1300+20 kr(material) / elev  
Plats och bokning: Trelleborgs Museum  

Program 3 ingår i Trelleborgs  
kommuns kulturgaranti för årskurs 3

ÖGA mot ÖGA 

är 45 min långt och ger en kort introduktion till jägar/
samlarnas värld utifrån vad vi vet om människorna 
som levde i Skateholm för 7000 år sedan. Vi ser på 
rekonstruktioner av deras redskap och pratar om hur de 
har använts. Vad berättar gravarna om människornas liv? 
Vad berättar de inte?

Program 1 

 
är 90 min och då hinner vi även själva prova Skate- 
holmarnas redskap och arbeta med material som vi sällan 
eller aldrig använder nuförtiden. Hur är det att skära med 
en flintkniv,  eller göra hål med en syl av rådjursben? Är 
det bra väder går vi ut och testar hur lätt eller svårt det är 
att göra upp eld med trä mot trä-metoden.

Program 2

Program 3
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är vårt halvdagsprogram. Förutom det som vi hinner i 
program 2 ingår också en «gravövning» och att eleverna 
tillverkar ett eget föremål med hjälp av tidstypiska tekniker 
och material. Detta får de sedan ta med sig hem.



Bara sex år i skolan, barnarbete och välgörenhetskläder. 
Gängslagsmål mellan öster och väster och simträning  
med ölkorkar runt magen. Vill ni veta mer om hur barns 
och ungas verklighet såg ut i Trelleborg runt förra 
sekelskiftet? Vilka är likheterna och olikheterna mellan  
då och nu och med andra delar av världen. 

Programmet använder sig av utställningen Stadslifv,  
se mer på sidan 14.

 
Tid:  45 min    Målgrupp: från åk 3 
Gruppstorlek:  Helklass 
Pris:  360 kr  
Plats / Bokning: Trelleborgs Museum

 

Tid:  90 min + 30 min paus för fika med  
medhavd frukt  
Målgrupp:  från årskurs 3 
Gruppstorlek:  Helklass 
Program 1:  Pris 720 kr 
Program 2: Pris 1440 kr  + 20 kr (material)/ elev 
Plats / Bokning: Trelleborgen 

Program 2 ingår i Trelleborgs  
kommuns kulturgaranti för årskurs 4

KU
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Vikingatida vardagsliv 
Välkomna till Trelleborgen för att bekanta er med 
vikingatiden. Varför fanns det en borg i Trelleborg? Hur såg 
här ut på vikingatiden? Vi pratar om vikingaborgen, fynden 
och hur det var att leva då. Vi hälsar på i vår vikingagård 
där eleverna får prova på att arbeta praktiskt och testa 
tidstypiska tekniker som att göra upp eld med eldstål. 
Liksom på vikingatiden kan sysslorna variera beroende 
på årstid och väderlek. I program 2 är vi två pedagoger 
och eleverna hinner prova på ytterligare en aktivitet. Vi är 
både ute och inne.

Program 1:  Eleverna får prova elduppgörning med eldstål. 
(en pedagog)

Program 2:  Eleverna får prova elduppgörning med eldstål 
men också fördjupa sig i  ytterligare en praktisk uppgift 
som är på gång på borgen. (två pedagoger)
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Å
rskurs 3-6

Barnet i staden 



En visning av Trelleborgen, vikingamuseet och omgiv-
ningarna med utgångspunkt i vikingatiden. Varför finns 
det en borg i Trelleborg? Hur såg här ut för tusen år  
sedan? Visningen skräddarsys efter era önskemål och  
anpassas utifrån era önskemål och elevernas ålder. Fokus 
kan läggas på ett tema som vi kommer överens om i förväg,  
till exempel sagor och sägner, vardagsliv, resorna,  
vikingen, hantverk eller arkeologi.

En rundvandring på Trelleborgen

 
Tid:  45 min    Målgrupp: åk 1- gymn 
Gruppstorlek:  Helklass 
Pris:  360 kr  
Plats / Bokning: Trelleborgen

Välkomna till en spännande upplevelse på Trellebor-
gen! Arkeologernas kunskap om vikingatiden blandas
lekfullt med fantasi. Efter en kort introduktion utspelas
ett äventyr som eleverna själva är med och skapar ute
på borgområdet. Eleverna får låna vikingahättor och
vi föreställer oss ett scenario i vikingatid där eleverna i
mindre grupper utför ett uppdrag på Trelleborgen. När
uppdraget är slut återvänder vi till 2000-talet och där
väntar en belöning! 

Tid: 90 min    Målgrupp: åk 4 - 6 
Pris: 1080 kr + 20 kr / elev (material) 
Gruppstorlek: Helklass 
Plats / Bokning: Trelleborgen
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Äventyret på Trelleborgen
Boka gärna in ett skräddarsytt uppföljningsbesök där vi 
kommer till er på skolan. Se sid 16 En viking på besök.



Följ med oss till Norra Kyrkogården. En kyrkogård är som 
ett samhälle i miniatyr, där varje grav har fryst tiden i ett 
visst ögonblick. Det går att  utläsa yrkesidentitet, köns-
skillnader, livslängd, ekonomisk status och det går att 
göra jämförelser över tid. 

Hur många gravar kan du hitta där kvinnans namn 
står över mannens? Är alla gravar lika stora och lika 
utsmyckade? Var vill och får man begravas om man tillhör 
en annan religion än den kristna?

Tid: 90 min   Målgrupp: åk 4 - gymn 
Kostnad: 720 kr. 
Plats: Norra kyrkogården, Klörupsvägen  
Bokning: Trelleborgs Museum

Borgquistska hattmuseet 

För mer information och bokning  
ta kontakt med Föreningen Gamla Trelleborg 
på tel 0410 - 197 46 eller 0410-429 50
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Å
rskurs 3-6

Välkomna upp för den knarrande trappan. Här tillverkade 
fyra sömmerskor och en körsnär/buntmakare hattar, 
mössor och pälsar under 112 år.  På bottenvåningen fanns 
affären där trelleborgarna kunde köpa en skolmössa, 
en varm päls eller en elegant vårhatt. Allt finns kvar 
som det lämnades 1978 då verksamheten upphörde.  
Symaskinerna är oljade. På mössbordet ligger skolmössor 
och uniformsmössor. På herravdelningen exponeras det 
bästa av det bästa, Borsalino från Italien och Christys från 
London. I det sparsamma ljuset kan man ibland tycka sig 
se den siste körsnären Malte  Borgquist sitta och klura 
vid sitt bord.  

Jämställt så in i döden, eller...  

Observera att hattmuseet saknar hiss!



Följ med på en tur i den medeltida staden Trelleborg. 
Vi försöker göra det osynliga synligt genom att fysiskt  
befinna oss på platser som kan berätta något om det för-
flutna. Trelleborg blir både ett generellt exempel på en 
medeltida stads framväxt och en unik plats.

 

 

 
Tid:  ca 2 timmar   Målgrupp: Åk 4 - 6 
Gruppstorlek:  Helklass 
Pris: 2 100 kr, 2 pedagoger 
Plats: Start och avslut medeltidshuset  
på Trelleborgen se karta s 19 
Bokning: Trelleborgs Museum

Tid: 90 min  Målgrupp: Åk 4 - gymn. 
Pris: 720 kr 
Plats: Start och avslut medeltidshuset  
på Trelleborgen se karta sidan 19 
Bokning: Trelleborgs Museum

Dramatiserad stadsrundvandring
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Stadsrundvandringar
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En stad blir till

Lärarvandringar
Är du som lärare intresserad av att lära dig mer om de 
medeltida städerna Skanör, Falsterbo och Trelleborg i 
dåvarande Östdanmark? Vill du få tips och inspiration 
på hur du kan lägga upp egna stadsrundvandringar där 
intentionen är att eleverna deltar aktivt. Välkommen på 
promenad med oss!

Hur blev det med 
bild?

Tyngdpunkten ligger på 1300-tal men vi kopplar också 
ihop dåtid med nutid och vikingatid med medeltid. Vi 
använder oss av kopior av fynd, enkel rekvisita, äldre kar-
tor, gatunamn och stadsplan. Syftet är att få eleverna att 
själv upptäcka de historiska spåren och ge dem verktyg 
för att kunna tolka vad de ser. 

Stadsrundvandringen tar er runt till de äldre delarna av 
Trelleborg. Vi besöker klostret, Gamla torg och kyrkan 
samt platser förknippade med gamla sägner och intres-
santa arkeologiska fynd. Vem ni möter på vägen kan man 
aldrig så noga veta. Kanske irrar ännu någon gråbröders-
munk runt i den gamla klosterruinen? Och så gäller det så 
klart att hålla sig undan för Bastarännesoen som annars 
enkelt klyver en människa i två delar med sin vassa borst.

Bokning: Trelleborgs Museum. Ta kontakt med 
oss för information om tider och kostnader. 

Minst 7 lärare/tillfälle

En mjölkhare har tjuvmjölkat korna och en kvinna miss-
tänker sin granne för häxeri. Stockamännen har samlats 
på torget för att se till att lag skipas. Ska den misstänkte 
frias eller dömas till något lämpligt straff?



Stadslifv in real life är ett arbetsmaterial som tar era 
elever ut på stan för att upptäcka den moderna stadens 
framväxt. Handledningen kan användas av äldre elever 
självständigt och av yngre elever tillsammans med sin 
lärare eller tillsammans med oss (se nedan till vänster). 
Stadslifv in real life kan också ingå som en del i program-
met Att vilja göra skillnad, se sidan 14.  

Genom att följa anvisningarna, leta efter spår i stadsmil-
jön och utgå från gatunamn och kvartersnamn, sätter 
eleverna in kända och ibland okända platser i Trelleborg 
i sitt historiska sammanhang. Arbetsmaterialet hittar 
ni på vår hemsida.  Varje grupp behöver dessutom en  
modern karta över Trelleborgs centrala delar, en penna 
och en möjlighet att fotografera. 

Stadsrundvandringar

Det går också att boka Stadslifv in real life som ett  
stadsrundvandringsprogram tillsammans med en av  
museets pedagoger. Vi handleder på plats och leder 
diskussionerna men det är fortfarande eleverna som 
ska göra tankearbetet och hitta rätt utifrån karta och  
anvisningar.

Vill du förbereda dig och din klass finns handledningen 
att hämta på museets hemsida. Allt material ingår men 
det finns en poäng med att använda egen kamera. Vi går 
igenom elevernas slutsatser och funderingar på plats 
men det kan vara bra att ha ett eget bildmaterial att  
hänvisa till om man vill göra en uppföljning på skolan.
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Tid: 90 min Målgrupp: åk 6 - gymn 
Gruppstorlek: Halvklass eller max 20 elever 
Pris: 770 kr inkl karta och arbetsmaterial 
Plats: Start och avslut Trelleborgs Museum

Stadslifv in real life

Stadlivf in real life tillsammans 
med oss

Sägenvandring
Följ med på en spännande, nästan läskig, vandring i  
Trelleborgs gamla folktro. I stadens äldsta delar hör vi om 
trolldom och vidskepelse, häxor och magi, de mystiska 
sopande mamsellerna och om det märkliga tandvärksträ-
det. Vi avslutar med att undersöka några av vikingagårdens 
växter för bot och nytta.

Tid: 90 min  Målgrupp: Åk 3 - gymn
Pris: 720 kr
Plats / Bokning: Trelleborgen

?



Trelleborgs Museer har god erfarenhet av att i  
samarbete med er på skolorna arbeta fram välfunge-
rande projekt, från planering till genomförande. Vi låter 
eleverna inspireras  av utställningar och kulturmiljöer.  
Kanske blir det en dag helt präglat av aktiviteter, vanliga 
för 100 år sedan när mattorna ska såptvättas, kaffet malas 
och sillen rensas. Eller varför inte för 1000 år sedan, med 
tekniker och material som vi nästan har glömt bort.  Roli-
gast och bäst blir det när många skolämnen kombineras. 

Tekniken för skapandet blir vad som passar temat och 
våra gemensamma idéer bäst. Vi rekommenderar varmt 
att projekten avslutas offentligt och storstilat t ex som en 
elevutställning eller varför inte som ett skådespel.

Det egna skapandet kan bli ett roligt och lärorikt inslag i 
något av era pågående undervisningsteman. Arkitektur, 
industrialismen, yttrandefrihet och jämställdhet, 
självporträtt och rymden är några av de teman som 
skolor tidigare har knutit till elevers eget skapande i 
grafikverkstan. Vi ristar med stålpenna på en plexiskiva, 
färgar in och trycker. Eleverna lär sig snabbt tekniken 
och hanteringen med tryckpressen. Det praktiska 
grafikarbetet ger eleverna inspiration till nya bilder. Vi 
arbetar också med avtryck från skumplastplatta. Det är 
en enkel och snabb metod och resultatet överraskar. 

 
Eftersom upplägget kan variera från kortare 
intro för många elever till djupdykningar för 
mindre grupper ber vi er ta kontakt med oss 
för mer info. Lennart Thöfner som håller i 
undervisningen har lång erfarenhet av att lära 
ut grafik bl a på Östra Grevie folkhögskola.

Pris: Riktpris är 360 kr /45 min 
Plats / Bokning: Trelleborgs Museum

 
Målgrupp: åk 0 - åk 9 
Gruppstorlek: När vi jobbar praktiskt och kreativt 
blir det bäst med halvklasser ca 12 elever/grupp. 

Pris: Riktpris är 360 kr /45 min. Därtill tillkommer 
materialavgifter. 
Bokning: Trelleborgs Museum eller Trelleborgen

 

Bi
ld

 o
ch

 fo
rm

12

Skapande skola

Grafikverkstan



 

Har du sett Sjöormen på Stortorget i Trelleborg? Vill du 
lära känna skulptören, grafikern och diktaren Axel Ebbe 
och inspireras i hans alldeles egna konsthall? Konstverken 
är skapade för nästan 100 år sedan och bär på berättelser 
och tankar om sagor, myter och ideal.

Axel Ebbes Konsthall 
På egen hand 

Axel Ebbes sagovärld 

Tid:  45 min    Målgrupp: åk 2 - gymn 
Gruppstorlek: Helklass 
Pris: 360 kr. 
Plats: Axel Ebbes Konsthall 
Bokning: Trelleborgs Museum

Tid: 135 min inkl kort paus för medhavd frukt 
eller dryck. Målgrupp:  6 år - åk 3 
Gruppstorlek: Helklass 
Pris: 2000 kr + 50 kr (material)/elev  
2 pedagoger 
Plats:  Samling Axel Ebbes Konsthall  
Bokning: Trelleborgs Museum 

Programmet ingår i Trelleborgs  
kommuns kulturgaranti för årskurs 2* 
* med reservation för ombyggnad

Bild och form
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- Varför står det nakna damer  
på konsthallen? 
Visning av Axel Ebbes Konsthall 

Det går att kostnadsfritt besöka Axel Ebbes konsthall på 
egen hand. Besöket bokar ni via Trelleborgs Museum och 
sker i mån av att det finns personal tillgänglig som kan 
öppna. 

Missa inte heller all fantastisk offentlig konst. Gör er egen 
konstvandring tillsammans med eleverna eller besök ett 
konstverk i veckan och få frisk luft på köpet. Nu finns även 
en konstvandring anpassad för barn ”En konstifik tur runt 
museet”. Läs mer på sidan 17.

Trollungar och drakar. Kyrkogrimmen och skogsrået. I 
det här programmet får eleverna gå in i Axel Ebbevärl-
den och blir för en stund  en del av den. Vi träffas och 
inspireras i vackra Axel Ebbes Konsthall, därefter går vi 
till museets bildverkstad och trycker ett gemensamt col-
lage. På promenaden från konsthallen till bildverkstan 
möter vi irrblosset och sjöormen. 

Hiss saknas!
Konsthallen saknar både hiss och handikapptoalett!  
Vi använder dock bara nedervåningen i programmet.

KU

LTURGARANTIN
   TRELLEBORGS  KOM
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Välkomna till Trelleborg runt förra sekelskiftet! Stadslifv 
tar avstamp i den medeltida staden men fokuserar fram-
för allt på den nya staden som växer fram efter det att  
Trelleborg återfår stadsrättigheterna år 1867.

I Stadslifv möter ni de priviligierade grosshandlarfamil-
jerna som genom sina förmögenheter har all makt i sina 
händer. De är också visionärer, startar mängder med  
fabriker och arbetar för att förverkliga den moderna  
stadens framväxt.

Ni möter också arbetarna som i stora skaror flyttar in från 
landet med förhoppning om en bättre framtid. Det är 
kvinnor, män och barn som håller kugghjul och drivrem-
mar igång i det ofta smutsiga, farliga och dåligt betalda 
arbetet. Här finns kvinnor och män som reagerade på 
orättvisor och missförhållanden och som lade ner sin kraft 
och själ på att försöka förändra och göra skillnad. Var och 
en av dem är ett stycke folkrörelsehistoria.

 
Sverige stod utanför andra världskriget, eller gjorde vi 
verkligen det? Och hur påverkades folket i Trelleborg av  
kriget? Genom kortfilmer, samtida berättelser och unika 
föremål från Trelleborg får vi en bild av hur livet tedde sig 
i skuggan av kriget åren 1939-45.
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Tid: 45 min    Målgrupp: åk 7 - gymn 
Gruppstorlek: Helklass  
Pris: 360 kr 
Plats / Bokning: Trelleborgs Museum

Att vilja göra skillnad

Tid: 90 min   Målgrupp: Åk 7 - gymn 
Gruppstorlek: Max 20 eller halvklass med 
möjlighet att halva klassen går på stadstur. 
Pris: 720 kr 
Plats / bokning: Trelleborgs Museum

Tid: 45 min   Målgrupp: åk 7 - gymn 
Pris: 360 kr 
Plats / bokning: Trelleborgs Museum
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Stadslifv för yngre elever, se Barnet i staden på s 7

Stadslifv

Vi använder oss av utställningen Stadslifv och lägger 
fokus på demokratiseringsprocesser och jämlikhetsfrågor. 
Med hjälp av enkla dramatiseringar låter vi eleverna 
bli delaktiga i förra sekelskiftets sociala, politiska och 
ekonomiska verklighet. Här finns flera olika upplägg 
att välja mellan till exempel Nyhetsrapportering från en 
stad i förvandling. Här blir eleverna nyhetsteam som 
rapporterar om olika händelser och personer som 
haft betydelse för den nya stadens framväxt efter 
industrialismens genombrott. Reportagen spelas in i våra 
utställningsmiljöer under ledning av oss och med hjälp av 
ipads som vi tillhandahåller på museet.

Vid val av detta program är det en stor fördel att inte 
vara för stora grupper, så kombinera gärna med annan 
aktivitet t. ex. Stadslifv in real life, se sid 11, där eleverna 
på egen hand, eller tillsammans med  en pedagog 
upptäcker spåren av den moderna stadens framväxt ute 
i stadsmiljön.

När kriget kom till Trelleborg



Från  årskurs 7
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I Trelleborgs Museums fasta utställningar, Stadslifv och 
ÖGA mot ÖGA, finns goda möjligheter att låta eleverna 
fördjupa sig i källkritiska frågor och fundera över hur his-
toria skapas och brukas. Utifrån några konkreta exempel 
går vi på djupet och analyserar vad vi ser, och tvingar oss 
att tänka ett varv extra. Varför, för vem och vem säger? 

Om identitet, bilden av vikingen och historiebruk. Hur
visas vikingar upp i film och TV? Stämmer detta överens
med vad vi vet om vikingarna? Är ni nyfikna på käll-
kritiska diskussioner i kombination med att testa 
utmanande hantverkstekniker? Vi börjar med att prata 
om filmvärldens vilda vikingakrigare med hjälm och 
ringbrynja. Sedan får eleverna sätta sig in i vikingatiden 
genom att testa ett av de hantverk som kopplas till 
vikingen, tex att bygga ringbrynja. Vi pratar om råma-
terial, verkstäder, hantverk och handel. Tillsammans fö-
reställer vi oss varianter och tolkningar av vad en viking 
varit och vad en viking är idag.

  

Tid: 45 min   Målgrupp: åk 7 - gymn 
Gruppstorlek: Helklass 
Pris: 360 kr 
Plats / bokning: Trelleborgs Museum

Källkritik och historiebruk

Hej Viking     sid 5 
Öga mot Öga med gravövning   sid 6 
Vikingatida vardagsliv   sid 7
En rundvandring på Trelleborgen  sid 8
Jämställt så in i döden   sid 9
Stadsrundvandring    sid 10
Grafikverkstan, skapande skola   sid 12
Axel Ebbes Konsthall   sid 13

Med kritisk blick

Vem var viking?

Tid: 2 timmar, inkl kort paus för medhavd
frukt eller dryck
Målgrupp: från åk 7 - gymnasiet
Gruppstorlek: Gärna halvklass. Då blir det  
mer tid till att fördjupa sig i hantverket.
Pris: 720 kr +20 kr (material)/elev
Plats / Bokning: Trelleborgen

Många av våra program kan  
anpassas till äldre elever:



Vi kommer till er…

En viking på besök
Önskar ni en viking på besök i skolan? Då packar vi våra 
korgar och reser till er. Vi tittar på kopior av fynd från  
vikingatiden, undersöker hur de fungerar och pratar om 
livet på vikingatiden. Ni kan också välja temat mytologi – 
om sagorna, gudarna och vikingarnas föreställningsvärld.

Målgrupp: Åk 2 - gymnasiet.
Gruppstorlek: Helklass
Pris: Kontakta oss för info. Varierar beroende på 
uppläggets innehåll och omfattning. Baspro-
grammet kostar 360 kr + ersättning för resa
Plats: På lämpligt ställe i närheten av er skola
Bokning: Trelleborgs Museum

Tid: 45 min 
Målgrupp: förskoleklass - åk 5
Gruppstorlek: Helklass
Pris: 360 kr + ersättning för resa
Plats: skolan

Bokning: Trelleborgen

Arkeologi på schemat
Den kulturmiljö ni har runt husknuten är alltid en kunskaps-
källa väl värd att titta närmare på. I programmet Arkeologi 
på schemat upptäcker och använder vi det som finns i er  
egen närhet. Inte bara vad man hittat i marken utan det 
kan vara  byggnader, landskapet, fornminnen och  lokala 
sagor och sägner. Arkeologi och kulturarvspedagogik 
väcker många kluriga frågor och innefattar många olika 
ämnesområden. Därför är det också lätt att införliva flera 
skolämnen i upplägget på ett ämnesövergripande och 
inspirerande sätt. 

Vårt besök kan vara ett enstaka besök eller bli ett längre 
samarbetsprojekt. Bäst blir det om det har en naturlig 
plats i den ordinarie undervisningen och fungerar som 
komplement, inspiration och fördjupning. Programmet 
lägger vi upp och utformar tillsammans. Ett basprogram 
finns för den som så önskar.

Uppsökarna 
Uppsökarna - ett gäng kulturpedagoger till er tjänst!
Med kulturlandskapet som utgångspunkt ordnar upp-
sökarna lärarfortbildningar och temadagar. Vi är ett an-
tal pedagoger från ett tiotal kulturinstitutioner i Skåne, 
som gemensamt och i samerbete med er, lägger 
upp programmet. Vi använder oss av kulturhistoriskt 
intressanta platser i skolans närhet, och ger exempel 
på praktiska övningar som kan kopplas till läroplanens 
mål. Fortbildningen är i regel kostnadsfri!
Vill du veta mer? kontakta oss på Trelleborgs Museum.Vi
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Utanför skoltid… 
Det är inte bara på skoltid som det händer spännande 
saker på Trelleborgs Museer.  

Lovaktiviteter 

U
tanför skoltid
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På sportlov, höstlov, påsklov och sommarlov händer 
det alltid något kul. Håll ögonen öppna i dagspress, 
på våra hemsidor och gilla oss gärna på facebook. 
Där hittar ni alltid senaste nytt. Missa till exempel inte 
Vikingasommar där sommarlovslediga barn mellan 7 
och 13 år är välkomna till Trelleborgen för en annorlunda 
sommarlovsvecka.

Följ i varelsens spår 
Vill ni resa tillbaka i tiden tillsammans med en högst ovan-
lig ledsagare? I utställningen Öga mot Öga på Trelleborgs 
Museum finns ett ljudspår för barn och andra nyfikna. 
Tillsammans med konstnären Ralf Borselius lille Varelse 
kan den som vill, följa med på en spännande tidsresa. Var-
elsen har magiska krafter och kan få djur och människor 
att komma till liv och prata om sig själv och sin tid.  Så 
följ fotspåren in i utställningen och träffa de som var här 
långt före oss.

Audioguider finns att låna kostnadsfritt i receptionen.

En konstifik tur
- kryssa rätt och bli konstexpert

Har ni tid över när ni är och besöker oss, eller behöver 
ni dela klassen i halvklass?  Då kan ni, om vädret tillåter, 
upptäcka den offentliga konsten i närheten av Trelleborgs 
Museum och Axel Ebbes Konsthall, på ett nytt roligt sätt.
Med hjälp av en konstkarta anpassad för barn får ni en 
härlig promenad, samtidigt som ni lär er ett och annat 
om konstverk, byggnader och minnesmärken kring Stads-
parken.

Konstkartan finns att hämta på museet, biblioteket eller 
på turistbyrån. 
Rundturen tar ca en halvtimme.
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Hur du hittar och bokar
Information om tillgänglighet hittar du på respektive webbplats.

 

Trelleborgs Museum
Besöksadress: Stortorget 1, Trelleborg
Webbplats: www.trelleborg.se/museum
Senaste nytt hittar ni också på www.facebook.com/trelleborgsmuseum

Boka ett besök
Telefon: 0410-73 30 45
E-post: musped@trelleborg.se
Info och frågor: Ring eller mejla som ovan så lotsar vi dig fram till rätt person.
Öppettider: allmänheten tis-sön kl 12-16, skolor mån-fre 8-16 (förbokning krävs)

Kulturmagasinet
Besöksadress: Karbingatan 2, Trelleborg

Boka ett besök: Se Trelleborgs Museum

Trelleborgen
Besöksadress: Västra Vallgatan 6, Trelleborg 
Webbplats: www.trelleborg.se/trelleborgen
Senaste nytt hittar ni också på www.facebook.com/trelleborgen

Boka ett besök
Telefon: 0733-511082 eller 0410-733021
E-post: Trelleborgen.pedagogik@trelleborg.se
Info och frågor: Ring eller mejla som ovan
Öppettider: allmänheten: se webbplats för aktuella öppettider 
skolor: enligt överenskommelse

Axel Ebbes Konsthall
Besöksadress: Hesekillegatan 1, Trelleborg 

Webbplats: www.trelleborg.se/konsthallen

Boka ett besök:  Se Trelleborgs Museum
Öppettider: allmänheten: se webbplats för aktuella öppettider 
skolor: enligt överrenskommelse

Borgquistska hattmuseet
Besöksadress: Algatan 35, in på gården via Odens Tvärgränd, Trelleborg
Webbplats: www.gamlatrelleborg.se/borgquitska/ 

Boka ett besök:  Telefon: 0410 - 197 46 eller 0410-429 50 
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Var, sa du?
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Trelleborgs museer 

Trelleborgen 
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Kartor

För att hitta på Trelleborgs Museum, se webbsidan under Tillgänglighet




