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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN | BIBLIOTEKEN I MALMÖ
Läslovet bjöd på många skapande och
läsfrämjande aktiviteter för barn och unga.
Besöket av författaren bakom den populära
serien Handbok för Superhjältar, Elias
Våhnlund, var fullsatt, engagerat och roligt.
Barnens verkstad – Lovspecial på Kanini
slog publikrekord då över 100 barn gjorde
egna blodiga händer och fladdermöss.
På KRUT hölls skrivarverkstad på tema
Skräckpoesi med författaren Lina Arvidsson
och Limhamnsbiblioteket lockade med TVspeltävling. Kanini bjöd på sagostunder på
arabiska för de minsta.
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Arbetet med Biblioteken i Malmös
(BiM) gemensamma varumärkesplattform
och anpassning av lokaler pågår för fullt.
Med Scandinavian Retail Centers (SRC)
hjälp blir BiM mer attraktiva och trygga
mötesplatser med tydlig identitet. Vid
årsskiftet kommer två pilotbibliotek att
vara fullt utrustade med bland annat
nya fasadskyltar och ny navigering, såväl
exteriört som interiört. Just nu pågår ett

intensivt arbete med att koppla allt material
till navigeringssystemet på biblioteken i
Bellevue och Lindängen.
Ett utvecklingsteam inom BiM
med representanter från biblioteken
i Bellevuegården, Husie, Kirseberg
och Stadsarkivet deltar i arbetet med
Communities That Care. CTC syftar
till att möjliggöra goda uppväxtvillkor
för barn och unga i staden. Att barn &
unga är prioriterade målgrupper för BiM
gör deltagandet i CTC extra intressant.
Teamet fokuserar på att dela metoder,
idéer och kompetens kring barn & unga
mellan medarbetare som arbetar mot olika
geografiska CTC-områden. Respektive
sektionschef ansvarar och följer det
intressanta arbetet.
Gagarin är en ny, spännande och
tillgänglig verksamhet med låg tröskel
som öppnade den 22 oktober i Hela
Malmös aktivitetshus på Nydala. BiM:s

H

ej Rickard, hur har det varit att
arbeta i Gagarin-projektet?
– Vi fick en rivstart och redan efter ett
par veckor fanns vi på plats på Nydala.
Många frågor fick lösas direkt så vi har
uppfunnit hjulet samtidigt som vi suttit i
vagnen. Med den givande fördelen av att
vår målgrupp ständigt finns på plats – vi vet
varför vi är på plats just där vi är!
Gagarin är ju inget bibliotek, så vad bidrar
BiM med?
– Helt riktigt, Gagarin är snarare en
experimenterande zon där vi undersöker var
gränserna för vår befintliga biblioteksgalax
går. Finns det möjligen ett parallellt
universum bestående av medier och
behov som vi inte känner till? Det vill jag
tro! I så fall har BiM mycket att lära av att
besöka de ännu ej undersökta platserna i

Lina Arvidsson höll en skrivarverkstad i Skräckpoesi
på KRUT Foto: Lisa Rydberg

utvecklingsteam som är en av flera aktörer,
laborerar med biblioteksverksamhet och
jobbar med delaktighet och läsfrämjande
med fokus på ungas behov och intressen.
Målgruppen är 13–25-åringar.
malmörymden. Och förutom en liten men
intressant samling medier är vår uppgift
främst att lyssna och iaktta.
Hur är det att arbeta utan ”huset”?
– Även om arbetet med Gagarin bedrivs
någorlunda självständigt uppfattar vi det inte
som vi arbetar utan huset. Snarare tänker vi
enligt devisen Om inte Nydala kommer till
huset, så får huset komma till Nydala!
”Det är först i efterhand nya idéer framstår
som rimliga. Till att börja med är de vanligtvis
orimliga” – Isaac Asimov
Foto: Gustaf Johansson
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Besöksstatistik
Oktober 2018 gjordes 17 489 besök
på Slottsholmen och 11 285 besök på
Tekniken och sjöfarten. Totalt hade
Malmö Museer 28 774 besökare.
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Pedagogisk verksamhet
Kreativa verkstad - Astronomins dag
Modeller av solsystem och raketer
tillverkades av vaddkulor, blomsterpinnar,
hushållsrullar, papper och figurer
användes - till planeter och stjärnor som
färglades med vattenfärger, tuschpennor
och kritor. Besökarna bjöds med upp
till vetenskapshyllan, där de fick höra
om Tycho Brahe och hans arbete för att
kartlägga stjärnhimlen. De besökte även
stjärnrummet där de fick resa runt i den
för oss kända delen av universum. Totalt
148 deltagare, 78 vuxna och 70 barn.

engelske kompositören John Dowland.
Totalt var det 80 personer som närvarade
vid konserten.

Foto: Matso Pamucina / Malmö Museer

Program
Konsert i Malmöhus slott
Musik från Christian IV´s hov och
renässansens Europa.
Syftet med konserten var att låta
allmänheten uppleva hur det kunde
ha låtit vid det danska hovet under
renässansen. Artisterna var Johan
Linderoth, lutisten Dohyo Sol, och den

H

ej Ulf Bergendorff, Museipedagog/
biolog. Hur kom museet i kontakt med
World Maritime University?
– Det var vi som tog kontakt med dem.
Universitetet har inriktning sjöfart och havsmiljö
som också är en del av vår verksamhet. Vi tycker
att det är viktigt för museet och för Malmö stad
att inleda ett samarbete.
Vad innebär ett sådant samarbete för museet?
– Att vi får en mycket betydelsefull
samarbetspartner som är ett världsledande
universitet för utbildning och forskning inom
global sjöfart och oceanografi. Detta är ett
inledande arbete som kan ge många ringar
på vattnet. T ex är det en möjlighet för oss
att samarbeta inom framtida projekt som är
kopplade till sjöfart eller Akvariet, men också
att vi t ex kan få tillgång till föreläsningar och
annan fortbildning.

Besök från World Maritime University
Malmö Museer har under hösten inlett
ett samarbete med World Maritime
University (WMU), ett världsledande
universitet för utbildning och forskning
inom global sjöfart och oceanografi.
WMU är grundat av FN-organet IMO
(International Maritime organisation)
och studenterna kommer från världens
alla hörn. Den 12 oktober besökte
universitetets ca 100 nya studenter
Malmö Museer. Syftet var att introducera
eleverna till Malmö och framförallt
Malmö Museer. Efter en gemensam
introduktion fick studenterna visningar av
museets sjöfartsutställningar, slottet samt
akvariet. De fick också en praktisk övning
i att tillverka rep i en s k repslagarbana.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– World Maritime University jobbar mycket
med Agenda 2030 precis som vi på museet.
Där ser vi utvecklingsmöjligheter och hur vi kan
lära av varandra inte minst från studenterna
som har erfarenhet från hela världen, vilket ger
ett globalt perspektiv. Efter studiebesöket på
Malmö Museer har vi fått positiva signaler, de
verkar nöjda med samarbetet. Planen är att
arrangemanget med studenter ska bli årligt
återkommande.
Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer
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Från enheten Tillsyn och arkivvård:
• Vi har fått en studentmedarbetare som
arbetar med Bo Cavefors privata bibliotek.
Han började strax innan Cavefors avled
och kunde berätta om vår samling i P4 i
samband med dödsfallet.
• Vi har också tre studenter som på
timmar ordnar i skolarkiv. En student
arbetar med Skolmuseets arkiv och de
andra tittar på konstigheter i levererade
skolarkiv.
• Tillsynen av skolorna pågår för fullt.
Nu är vi i en besöksfas där vi har besökt
två gymnasieskolor och inom kort ska vi
besöka tre grundskolor.
• På ärendefronten har det varit fortsatt
hektiskt, men nu börjar ärendena rörande
flyktingbarn minska.
Hänt på Arkivet – Veneriska sjukdomar,
matlagning i dyrtid samt fest och glädje.
• Läslovsförfattare, 23 oktober. Det var
en väldigt fin inramning med många
spännande frågor när serietecknaren och

illustratören Henrik Johnsson berättade
om PAX-serien för skolbarn från
Möllanområdet. Autografkön slingrade
sig lång på Stadsarkivet då barnen ville
få en autograf och bild tillsammans med
Henrik Johnsson.
• Läslovsaktivitet Pop-up-verkstad, 30
oktober. Barn från 8 år fick lära sig magin
i att få ett platt papper att vecklas ut
och poppa upp. Aktiviteten leddes av
pappersmagikerna och konstnärerna Lena
Ignestam och Christina Bredahl Duelund.
• Magasinvisning 30 oktober. Höstens
andra chans för Malmöborna att besöka
Stadsarkivets magasin. Arkivarie Olle
Nordquist guidade nyfikna Malmöbor
bland arkivhandlingar med anknytning
till det historiskt betydelsefulla året 1918.
• Föredrag: En skugga över tillvaron,
6 november. Arkivarie Anette Sarnäs
berättade om den historiska bakgrunden
till den lag som kom 1918; Lag
angående åtgärder mot utbredning av
könssjukdomar, allmänt kallad Lex
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ej Linus Sollin. Du har arbetat med
Matlagning i Dyrtid, vad handlar det
om?
– Matlagning i Dyrtid är titeln på en kokbok
skriven av Olga Ahl utgiven krigsåret 1917.
Under kvällen så har jag med utgångspunkt
i arkivhandlingar tagit upp olika teman
som berörde den tuffa matsituationen
i Malmö under första världskriget.
Exempelvis, stadsodling, ransonering och
demonstrationer. Kvällen avslutades med att
vi åt mat lagad efter krigstidsrecept.
När du arbetat med allt material har du
hittat något oväntat?
– Små oväntade detaljer finns det såklart
gått om. Något som fängslade mig var hur fel
de styrande i staden bedömde situationen
inledningsvis. Hur tron på ett kort krig
präglade de tidiga besluten. En ledamot i den
just konstituerade livsförnödenhetsnämnden

Veneris. Kvällen bjöd på ett strövtåg
genom arkiven från 1500-tal fram till
mitten av 1900-talet.
• Föredrag och middag: Matlagning i
Dyrtid, 8 november. En mycket populär
och uppskattad programpunkt. Arkivarie
Linus Sollin berättade om hur första
världskriget påverkade det som stod på
köksborden i Malmö. Efteråt bjöds det
på mat lagad efter dyrtidsrecepten från
krigsåren 1914-1918. Samtliga 60 platser
bokades upp inom loppet av några dagar.
• Arkivens dag, 10 november. Full fart
på stadsarkivet när Arkivens dag firades
under temat fest och glädje. Besökarna
vi möjlighet att lyssna till Hipps historia,
ta el av festligheter från förr, se filmer ur
arkivet eller bli porträtterade som forna
tiders Malmöbo, med mera.

menade under ett möte i augusti 1914 att
priser och tillgång på mat i stor utsträckning
skulle reglera sig själva. Fyra år senare vara
alla de vanliga livsmedlen ransonerade och
priserna hade ökat markant.
Vad tror du att Malmöborna tog med sig
från föredraget och middagen?
– Under kvällen ville jag och kockarna
presentera mer än hårda fakta. Vi har försökt
att förmedla känslor och upplevelser som
Malmöborna konfronterades med varje
dag under kriget. Vi ville ge deltagarna en
möjlighet att sätta sig in i och uppleva en
väldigt annorlunda tid som gjort avsevärda
avtryck i samhället och i våra arkiv.
Foto: David Levin
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Separatutställningen med Maria
Lindberg (född 1958, Sverige), och ett
mindre utställ-ningsprojekt tillägnat
tidskriften The Situationist Times och
dess redaktör Jacqueline de Jong (född
1939, Nederländerna) som öppnade den
14 september har hittills varit välbesökta
(35. 917 besökare t.om 5/11) och
uppskattas av både publik och kritiker.
Helgverkstäderna lockar många. På
höstlovet var det öppen verkstad, dit
många kom. Där kunde man skapa textkollage, bygga flipperspelsmodeller, jobba
med mail-art och måla akvarell. Malmö
Konst-halls pedagoger höll dessutom i
mycket uppskattade skapande verkstad
ute på biblioteken under lovet. T(r)
yckfritt, som vänder sig till årskurs 4–7,
har pågått 25 september–25 november. Tillsammans med konstnären
Karolina Erlingsson har man tittat på
utställningarna och dis-kuterat hur ord
och bild tillsammans kan öppna för

flera tolkningar. Man har också skapat
kol-lage med hjälp av bilder urklippta
från tidningar och böcker, ordlistor
och typografiska mallar. Verken har
i slutet av workshopen kopierats på
färgat papper. Projektet visas i form
av en liten utställning i K-salen 9
november –13 januari. Ett annat nytt
pedagogiskt projekt är Förändra konsten,
ett samarbete mellan Malmö Konsthall
och Malmö Konstmuseum som riktar
sig till ungdomar mellan15-18 år.
Den 24 oktober bjöds in till en öppen
workshop där man skapade framsidor
till fiktiva fanzines kring temat ”Vilken
är den viktigaste frågan här och nu?”.
Projektet fortsätter under hösten. Höstens
utställningar behandlas språk i konst, ord
som bild och pub-licistisk verksamhet.
Malmö Konsthall har bjudit in olika
lokala litterära aktörer som anordnar
arrangemang på sina egna teman. Den
17 oktober var det dags för Malmötxt

H

ej Per! I höstens utställningar
behandlas språk i konst, ord som
bild och publicistisk verksamhet.
Därför har bokhandeln hamnat mer än
vanligt i centrum. Hur har det märkts?
– – Jo, det har varit ett stort intresse för
dessa bokrelaterade arrangemangen som
hittills varit. Och man märker redan nu
ett stort intresse för det program som ska
vara om Nobelkvinnorna, de kvinnliga
nobelpristagarna i litteratur. Det har varit ett
varierat program, smalt och brett.
Du är med i programgruppen som planerar
och organiserar arrangemangen. Vad
är det du/ni håller på att förbereda här i
Mellanrummet?
– Det som är närmast nu är en liten
utställning med förläggaren Bo Cavefors, en
legendar som nyligen gick bort. Han bodde
faktiskt granne med konsthallen. Cavefors
har betytt mycket för svenskt kulturliv, både

13 som presen-terade nordiska poeter
och höll öppen scen med performance
och livediktning. Den 27 oktober
presenterades poesi från Östersjöregionen
med fokus på det poetiska skrivandet
utanför ma-joritetsspråken, vilket
arrangerades i samarbete med
poesinätverket Frannie. Den 7 november
talade Jakob Jakobsen, konstnär och
aktivist, om bildboken och om den rörelse
som ville de-mokratisera konsten genom
offsettryck och massdistribution med
utgångspunkt i Jacqueline de Jong’s The
Situationist Times och Rudolf BrobyJohansens bok Hverdagskunst.

inom litteraturen och bildkonsten. Det vill vi
markera med denna utställning som öppnar
nästa onsdag (14 november). Då blir det
ett samtal om Cavefors med bland annat
konstkritiker Thomas Millroth, konstnär Lena
Mattsson och konstvetaren Måns HolstEkström.
Foto: Malmö Konsthall
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Under hösten genomför Konstmuseet
projektet Förändra konsten! tillsammans
med Malmö konsthall. Projektet riktar
sig till ungdomar mellan 15-18 år och
handlar om att vara med och skapa
inflytande inom det lokala konst- och
kulturlivet. Under de två träffar som
hitintills varit har gruppen bland annat
startat instagramkontot Förändra konsten
och gjort ett gemensamt fanzine.
Trots att lokalerna på Konstmuseet
är stängda för renovering fortsätter
utlåningsverksamhet som vanligt. I
nuläget kan man tex. se Sven X:et
Erixsons målning Flyktingar på Malmö
Museum från 1945 och Kah Bee
Chows verk Hemisphere från 2017
på Modernautställningen på Moderna
Museet i Stockholm. Konstmuseet har
även lånat ut verk av Jenny Nyström till
Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm.
Arbetet med den kommande

Albert Larsson 1896. Foto: Malmö Konstmuseet

utställningen Jag lever i två världar med
konstnären Ester Almqvist (1869-1934)
är nu i sitt slutskede. Ester Almqvist är
välrepresenterad i samlingen med drygt
2000 verk och är en av de konstnärer som
Konstmuseet har flest verk av. Hon var en
central gestalt i svenskt konstliv under sin
livstid men är idag relativt okänd. Med
utställningen vill Konstmuseet presentera
Ester Almqvists konst för en ny publik.
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Ytterligare en konstnär som är
välrepresenterad i samlingen är Barbro
Bäckström. En betydande del av hennes
verk lånades ut till en utställning
på Fabriken i Bästekille på Österlen
som pågick 30 juni - 30 september.
Utställningen sågs av drygt 10.000
personer och blev uppmärksammad av
både lokal och nationell press. I oktober
har tekniker från Konstmuseet varit på
plats på Fabriken för att ta ner och packa
verken och se till att de kommer tillbaka
till Konstmuseets magasin.

ej Sara Rydby, du jobbar med utlån av verk från konstmuseets samling. Berätta mer?
– När en ny låneförfrågan kommer in så inleds processen med att jag eller vår
konservator Marlene Lundqvist tittar på det verk som inlånaren vill låna, för att se så att
verket är i bra skick för att klara ett utlån och en transport. Sedan har vi ett lånemöte där chef,
enhetschef, konservator och jag samlar upp aktuella lån och tillsammans går igenom vilka
villkor och förutsättningar som bör gälla för respektive utlån. Om lånet beviljas så upprättas
ett låneavtal och lånevillkor mellan oss och låntagaren. När processen med all pappersexercis
är färdig är det dags för verket att åka ut och resa. Då packas det oftast av vår museitekniker
Anders Lindsjö i vårt magasin och sedan hämtas det upp av en auktoriserad konsttransportör
som tar det till den inlånande institutionen. Ibland krävs det att vi skickar med en kurir vid
transporten av ett konstverk eller att en kurir är med när verket packas upp och ner. Det gäller
främst om det är ett mycket känsligt verk som är ömtåligt, i ett lite svårhanterligt material eller
består av många delar som ska sammanfogas vid installation.
Foto: Anna Johansson
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Funkisdans
För att utöka vårt riktade utbud för barn
och unga med särskilda behov erbjuder
vi numera även dans för särskolan på
fredagsförmiddagar, på motsvarande sätt
som vi har musik och bild på tisdagar.
Klasser eller grupper kan boka in sig via
Kulturkartan och det är fullbokat för
hösten.
Kulturskolan på fritids
Kulturskolan på fritids är vår nya satsning
som ersätter det som hette Kulturtimmen.
En gång i veckan går barnen från tre
skolor en kurs på kulturskolan på
fritidstid. Vi når 105 barn totalt varav 70 i
Mazettihuset (från Möllevångsskolan och
Monbijouskolan) och 35 på Kirsebergs
Kulturhus (från Bulltoftaskolan). Fler
barn vill vara med men just nu har vi inga
ytterligare platser.
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Ett första Vänstay
El Sistema Kirseberg har haft sitt första

Vänstay hos El Sistema på Kirsebergsskolan. Foto: Emma Rosenberg

Vänstay där elever, anhöriga och lärare
möts på kvällstid. 150 kom och det blev
succé!
Orkesterlördag
Den 20 oktober hade Kulturskolans
blåsorkester ”New Generation Band” en
speldag tillsammans med ”Blåsningen”,
blåsorkester från Vellinge Kulturskola.
Deltagarna (30 st) var mellan 11- 13

H

ej Fredrik Hast, enhetschef för
medarbetarna i piano, blås och dans.
Barnrätt och Världens Barn, berätta!
– Jo, varje år gör vi i samarbete med Världens
Barn en föreställning som är till förmån för
Radiohjälpens insamling Världens Barn. I år
var det ca 100 elever från teater, musik och
Matildaskolan som var med och en av våra
teaterlärare stod för ett specialskrivet manus
med barnrätt i fokus.

år och har spelat sina instrument i ca
3- 4 år. Nästa gång åker vi till Vellinge.
Ambitionen med speldagarna är att
eleverna förutom den musikaliska
utvecklingen också ska få nya vänner och
spelkompisar och upptäcka nya platser.
Säcken knyts ihop den 15 maj då båda
orkestrarna tillsammans deltar i Korsdrag
på Malmö Opera.

och rättigheter. Och Kuben på Malmö Live var
fullsatt och applåderna långa.
Sen tror jag att eleverna tycker det är
väldigt roligt att få vara med i ett så stort
sammanhang med intensiva repetitioner,
genrep, ljus- och ljudsättning och storpublik.
Bara att öva in applådtack med 100 elever är
en upplevelse för de medverkande!
Foto: Linda Björk

Hur gick det?
– Det blev en väldigt lyckad föreställning med
den invävda teaterdelen där vi gestaltade
hur barn kan ha det i andra delar av världen
och att de pengar som skänks faktiskt gör
nytta. Det känns väldigt rätt att, utifrån
kulturskolans uppdrag att nå alla barn både
för att ta del av och utöva kultur, göra en
sån här föreställning som knyter så väl an till
Barnkonventionen och alla barns lika värde
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Mötesplats Returen
Den 23 oktober startade arbetet med att
etablera mötesplats Returens paviljonger
på parkeringen utanför Högaholmskolan.
I nuläget pågår arbetet för fullt med att
iordningställa paviljongerna utifrån verksamhetens behov både in- och utvändigt.
Det är många moment att bevaka och
många behov att ta hänsyn till. Flytt av
verksamhet till de nya lokalerna är planerade till början av 2019.

KA
TJA
N

AK

UR

EG

OU

DE

T in
itiv
ativ
tag
are

Allaktivitetshusen Lindängen och
Hermodsdal
Halloween firas stort på Allaktivitetshusen. Höstlovet inleddes med den årliga
spökrundan i Hermodsdalsskolans källare.
Dagen fortsatte med en ryslig fest i dansens tecken för åk 4 och 5 på Lindängen.

många kommer och hejar på sitt favoritlag.
I år samarbetade vi även med LB07, BK
Olympic och Futbol da forca och erbjöd
tricks-träning och inskrivning i tjejlag.

Returens paviljonger på plats.

Under oktober månad har olika grupper bland annat åkt till Espresso house
och fikat, bowlat på Entré och Big Bowl,
spelat badminton på Hyllie sportcenter
och varit och ridit genom Kul i Malmö.
På studiedagen 18/10 åkte vi med 30 barn
från lågstadiet till Leos lekland.

Varje år arrangerar Allaktivitetshusen en
fotbollsturnering för barnen som går i lågmellan och högstadiet på Lindängeskolan,
Högaholmsskolan och Hermodsdalsskolan
i Lindängens sporthall. Under två dagar
spelas matcher, dansgrupper uppträder och

Hej Katjana Kure Goudet! Initiativtagare
till Arena 305:s första ungdomsmässa,
Ungdomsmässan 2018 – Musik och kultur,
berätta?
– Den gick av stapeln på onsdagen under
höstlovet. Huset fylldes med aktiviteter och
workshops som TV-spel, spela i band, foto,
poddinspelning, dans och radiosändning.
Och så hade vi ett spännande scenprogram
där bland annat JOY spelade. Vi hade
ett femtontal utställare och massor med
aktiviteter under de fem timmar mässan
varade. Totalt kom runt 400 personer.
Varför en ungdomsmässa?
– Syftet var att visa det stora utbudet av
positiva mötesplatser på fritiden i Malmö.
Mässan kom till och har formats efter
önskemål ifrån ungdomar i verksamheten. Nu
börjar arbetet med utvärdering och planering
inför en eventuell fortsättning.
Så ni ska göra om det?
– Förhoppningsvis kan det bli
återkommande, kanske större och med ännu

mer ungdomsinflytande. Gärna med fler
uttrycksformer och aktiviteter. Det är en dröm
jag haft, att skapa en positiv mötesplats för
unga där man möts över gränserna. Det gäller
även oss som jobbar med mötesplatser för
unga, att vi får träffas och öka vår kompetens
om varandras verksamheter. Då kan vi lättare
lotsa ungdomar vidare till det som de är
intresserade av.
Foto: Åsa Björklund

