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(Nedanstående	informaAon	inräknas	inte	in	i	antal	Allåtna	tecken	för	själva	moAveringstexten)	

Utställningsplatsen:	Landskrona	museum	

Utställningens	Atel:	Trädgårdslandet	-	en	lekutställning	för	barn	0-5	år	och	deras	familjer	

Utställningens	varakAghet:	permanent	

Budget	(cirka	kostnad	för	själva	utställningsprodukAonen,	minus	lokalkostnad,	fasta	löner	

och	dylikt):	1	028	000	

Kontaktuppgi[er	All	utställningsansvarig.	(Vi	utgår	från	a]	övriga	nyckelfunkAoner	som	

museichef,	producent/projektledare,	formgivare	är	informerade):	

Anneli	OxensAerna,	museilektor	

anneli.oxensAerna@landskrona.se	

0418	47	05	68	

Övrig	arbetsgrupp	(nämn	korca]at	exempelvis	projek]eam,	referensgrupp	och	relevanta	

samarbeten):	

Projektgrupp:	Annika	Thore	formgivare,	Anneli	OxensAerna	producent,	Maria	Olofsson	
museipedagog,	Janne	Jönsson	grafisk	form,	Fredrik	Kugelberg	snickeri	

Ljud	och	ljus:	Jerry	Malmström	tekniker,	Markus	Nilsson	tekniker	Landskrona	teater.	

Musik	och	ljud:	Magnus	Larsson	kompositör,	KontraprodukAon.	

Fokusgrupp:	fem	barnfamiljer	från	Landskrona	med	små	barn.	

Sömnad:	Syateljén	Landskrona	stad.	

mailto:anneli.oxenstierna@landskrona.se


 

 

 

Trädgårdslandet – Landskrona museum. 

 

Berättelse/dramaturgi. 

Museet satsade på en utställning med leken som riktmärke och trädgården som 
tema. Landskrona är en grön stad med många parker, Sveriges mest kolonitäta stad, 
där museet dessutom har en egen museikoloni.  I utställningen lyfts Landskronas 
historia genom föremål från företag och verksamheter från Landskrona, ex. 
”Larssons fröhandel”, Cirkus Altenburg”, i syfte att berätta om vad ett museum är 
och dess vidare uppgift med dokumentation och insamling.  Utställningens tema 
lyfter en viktig del av Landskronas identitet. Det har hela tiden varit viktigt att skapa 
en välkomnande miljö dit besökarna ville komma tillbaka till och göra det möjligt att 
vid nya besök upptäcka nytt och få nya upplevelser. Ett besök ska kunna lyfta frågor 
om miljö, kompostering, växter, djur. Utställningen ska locka till lek, barn och vuxna, 
barn tillsammans och barn på egen hand. Målgruppen är barn 0-5 år och deras 
familjer. 

 

Gestaltning 

Utställningens syfte är att uppmuntra leken och stimulera barnen till fria aktiviteter.  
I utställningen valde museet att arbeta med mycket lös rekvisita, som ger oändliga 
möjligheter.  Små barn älskar att känna på, flytta, gömma saker. Delar av rekvisitan 
byts ut efter årstid. För museet var det också viktigt att visa föremål och fotografi 
från samlingarna för att förankra utställningen i verksamheten. En annan viktig del av 
upplevelsen är ljudet. Tillsammans med kompositör Magnus Larsson producerade 
alltifrån kompostmuller, fågelsång och flugsurr till kojkörer, snigelsång, radioprogram 
och Trädgårdslandets egen trädgårdssång. Några ljud hörs över nästan hela rummet, 
men de flesta upptäcks först när man är riktigt nära.  
 

 

Publikvänlighet 

Antalet besökande barn på museet har ökat med 129% sedan Trädgårdslandet 
öppnade! Många barn och familjer kommer tillbaka gång på gång. Utställningen ligger 
centralt i museet i direkt anslutning till museets café och nära till toalett och entré. 
Det känns välkomnande och är lätt att hitta. Första rummet är ett lekfullt kapprum 
med plats för ytterkläder och barnvagnar samtidigt som leken redan kan börja. I 
utställningen finns sittplatser för vuxna insmugna i scenografin, lugna platser att 
mysa på tillsammans. Viktigt var att presentera en lekutställning och inte en lekplats. 



En aktivitet för barnfamiljen samlar breda grupper ur Landskronas befolkning, över 
generations- och språkgränser och nya och gamla landskronabor. 

 
 

 

Metod 

Tidigt i projektet träffades en fokusgrupp med föräldrar och små barn som prövade 
innehåll och idéer. Ambitionen var att ringa in barnfamiljernas behov. Frågor som vad 
vill ni få ut av ert museibesök, spelade en stor roll. Scenografen arbetade med en 
modell av utställningen. Modellen var med i hela processen. Samarbete med 
kommunens textil- och syverkstad resulterade i trädgårdskläder av vintagetyger. En 
lokal konstnär, Mikael Liljeqvist, snidade snigeln. Den lokala förankringen ger ökad 
delaktighet och fler kontaktytor mot Landskronaborna. Ett tätt samarbete med 
produktionsbolaget som formgav och tillverkade delarna i utställningen. Museets 
snickare och producent engagerades i det praktiska arbetet under hela projekttiden. 
Det blev en lustfylld byggprocess. Bakgrundsarbetet bestod bland annat i en 
masteruppsats (av en ur produktionsgruppen) om barns olika utvecklingsstadier och 
deras förmågor och färdigheter. Detta var en viktig kunskap i arbetet med de olika 
aktiviteterna i utställningen. 

 



TRÄDGÅRDSLANDET

LANDSKRONA MUSEUM
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