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En vandringsutställning från Regionmuseet Skåne i samarbete med  
Den Gamleby, Århus, Danmark och Maihaugen, Lillehammer, Norge. 

 
Mat är inte bara mat. Mat är identitet och kultur, politik, attityd, klimat och miljö. 
Mat är dåtid, nutid och framtid. Alla behöver mat. Vi odlar, förvarar, transporterar, 
äter, slänger eller återbrukar.  
 
I vår nya vandringsutställning får besökaren lära mer om mat idag, i framtiden och ur 
ett historiskt perspektiv. Med utgångspunkt i Danmark, Norge och Sverige, utforskar 
projektet matens betydelse för såväl individer som samhälle och vårt förhållande till 
produktion, konsumtion och återbruk.

MAT: Mer än en måltid är inspirerad av “FOOD: Bigger than the Plate”, V&A i London 
2019 och finansieras av Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond samt 
medverkande museer. 
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Huvudmålgrupp: Familjer och vuxna, men fungerar även för skolan. 

Innehåll: Utställningen utgörs av fyra huvudteman, odla, transport/förvaring, äta och 

återbruk. Varje tema innehåller 4-5 delteman. Text på svenska och engelska. 

Lokalkrav: ca 150 – 200 m2 med egen ljusrigg. Går att dela upp på flera rum. 9 

stationer behöver el, några från golv eller tak. För att kunna visa projektionen på 

bordet i bilden ovan, med medföljande projektor, krävs en takhöjd på 3,1 meter! 

Teknik: All teknik, utom belysning, ingår i utställningen (skärmar, mediaspelare, 

hörlurar). 6 filmstationer, var av 4 med hörlurar. Övriga saknar ljud. En station har 

enbart ljud. Till en station hör en videoprojektion. Projektor följer med. En station är 

ett spel på touchskärm. 

Transport: Transportvolym 7 flakmeter. 

Hyra: 70 000 kronor för 3 månader + transportkostnad samt kostnader för en-två 

personers hjälp i samband med uppsättning av utställningen (resa, logi, 

traktamentet). 

Utställningen öppnade på Regionmuseet Kristianstad 26/3 2022 och visas t o m 

augusti 2022. Därefter går den vidare till Lillehammer oktober 2022 – april 2023 och 

till Århus maj – november 2023.  

Utställningen är bokningsbar från december 2023.  

Trailer till utställningen: https://www.youtube.com/watch?v=78I3jdNJkWU&t=3s  

Kontakt och bokning: Utställningsproducent och producent, Anna Hadders, 

anna.hadders@regionmuseet.se, +46 707 84 19 16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78I3jdNJkWU&t=3s
mailto:anna.hadders@regionmuseet.se
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Interaktivitet i utställningen: 
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Exempel på disposition av utställningen på Regionmuseet Kristianstad 

 

 

 

 


