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Midsommar och eid al-fitr − två stora mathelger inom en vecka. Mat är 

också temat på en av sommarens stadvandringar i Nyköping. Utställningen 

”Älskas  - ätas” handlar om djuren vi älskar och djuren vi äter. Och ut-

ställningen ”Friherrinnan hade inga bananer” berättar om mat under 100 

år. Mat väcker och skapar minnen. Ahmad berättar:  

   Vid järnvägsstationen var det många personer som väntade på att kor-

sa rälsen, men den makedonska polisen stoppade dem med taggtrådsstäng-

sel. Det var bara tre-fyra personer i taget som fick korsa gränsen för 

att polisen skulle ha mer kontroll. Min bror gick före mig och när vi 

sedan möttes på andra sidan hade han plockat några druvor som vi delade 

på. Sedan fortsatte vi vägen till Serbien.

I nyhetsbrevet får du tips om ”Utforska” på vår hemsida. På webben finns 

hela Ahmads berättelse om hans flykt från Syrien till Sörmland.

Linda Eklund, redaktör
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Att hopfoga den 
sönderfallande 
världen 

"Det dagliga könet", Lenke Rothman 1977.

Ur Sörmlands museums samlingar.

Eller ruskigt regn och en filt över bordet? Byggde du kojor som barn? Eller 
bygger du kojor idag? Delta i Sörmlands museums insamling av kojminnen! 
Läs mer: www.minnen.se/tema

Sommar, sol och kojbygge! 

Vänd och läs mer
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Hållbart hemma
Inspireras till att återbruka, plast-
banta, slöjda och välja inredning och 
prylar som tär så lite som möjligt på 
jordens resurser.

Älskas...Ätas
En lekfull utställning om ett allvar-
ligt ämne för både barn och vuxna. 
Om människans makt över djuren 
förr och nu. 
Klappa, mys och ta hand om djuren! 
Under dagen sköter vi om och matar 
kaninerna, vi övar godis-sök och att 
sitta fint med grisarna. Kanske behö-
ver de också ta ett lerbad? Vi matar 
hönsen och letar ägg. 

Äventyret Nynäs
Den perfekta utgångspunkten för 
upptäcktsfärden på Nynäs. Här får 
du handfasta tips på vad som finns att 
se och uppleva på och i Nynäs natur-
reservat.

Friherrinnan 
hade inga bananer
En utställning om mat under 100 år.

Psst: Sigrid Arusell, se bilden, var 
kammarjungfru åt friherrinnan Ebba 
Gripenstedt på 
1920-talet. Senare 
befordrades hon till 
husföreståndarin-
na, vilket hon var 
tills hon fyllde 80 
år, då hon pensio-
nerade sig. Sigrid 
var den allra sista ur personalen och 
under de sista åren bodde hon helt 
själv på slottet eftersom ägaren då 
inte längre bodde där permanent. 

Utställningen “Att hopfoga den sön-
derfallande världen”, är första delen av 
två i ett utställningsprojekt produce-
rat av Sörmlands museum. 

Konstnären Lenke Rothman över-
levde tre koncentrationsläger och kom  
till Sverige 1945, 16 år gammal. Det är 
första gången på tio år som hennes 
verk visas.

Utställningsprojektet utgörs av två 
fristående delar. Den första delen vi-
sas på Forum för Levande historia och 
behandlar trauma, minnesbearbetning 
och konsten som läkande process. 
Den andra delen lyfter samtid, fram-
åtblickande och konsten som visionärt 
verktyg. Den öppnar vid invigningen av 
Sörmlands museums nya hus i Nykö-
ping 24 november.  Där har siffran åtta 
en speciell plats, då den representerar 
de åtta familjemedlemmar som Len-
ke miste i Förintelsen. Då presenteras 
också två samtida konstnärer i dialog 
med Lenke Rothmans konstnärskap. 
Utställningen visas 14 juni - 1 sept  
på Forum för levande historia, Stora 
Nygatan 10–12 i Stockholm. 
www.levandehistoria.se

Nynäs slott 
På Nynäs finns något för hela familjen, stora som små. Gå 
på en slottsvisning, plocka ägg eller ströva på vandringsleder. 
Bada, paddla, fiska eller ta en cykeltur. Köp en pelargon  
i trädgårdsbutiken eller besök museigården Långmaren.  
Ta med egen picknickkorg eller besök café och restaurang. 

Nynäs är öppet kl 10-16 alla dagar 23 juni-19 augusti. 
25 augusti-16 september öppet lördag-söndag kl 10-16. 
www.nynasslott.se

Utställningar:
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FAMILJEVISNING
”FRÅN KÄLLARE TILL VIND”.
Vi smyger genom det gamla slottet 
där vi tjyvsmakar kokerskans kryd-
dor, provar barons peruk och luktar 
på friherrinnans parfymer. 

Kl 10.30 varje dag 23 jun-19 aug.
Tid ca 45 minuter.
Barn t o m 16 år 20 kr. Vuxen 80 kr.

Mer på Nynäs:

Lerklining och lergolv  
25-26 augusti
Vi lerklinar väggar och går igenom 
hur man tillverkar lergolv. Vi blan-
dar lerbruk och vi putsar med olika 
tekniker.
Plats: Karlfors, Kvarnstugan, Väster-
ljung. Pris: 1 700 kr.
Lärare: Kjell Taawo, byggnadsantik- 
varie Sörmlands museum och  
Johannes Riesterer, lerbyggare.

Järnsmide 15-16 september 
Vi lär oss grundläggande tekniker i 
järnsmide genom att tillverka oli-
ka bruksföremål som haspar, krokar, 
gångjärn med mera.
Plats: Lasätters gård, Nyköping.  
Pris: 1 700 kr.
Lärare: Jussi Hynynen, smed.
I samarbete med Hemslöjdsfören- 
ingen Sörmland och Hemslöjdens kur-
ser. Anmälan och info:  
www.sormlandsmuseum.se/kurser

Nytt till samlingarna
Fotografen Lasse Skog donerar sitt 
bildarkiv, Bildtjänst AB, till Sörm-
lands museum. Det innefattar tusen-
tals bilder som skildrar presshändel-
ser och människor åren 1967–1995.

”Det är min önskan 
och glädje att få ge 
bilderna till Sörm-
lands museum som 
inflyttningsgåva”

Citat Lasse Skog,  
ur gåvohandlingen.

SLOTTSVISNINGAR

Från tjänstefolkets rum och det väl-
utrustade köket i bottenvåningen, 
genom paradvåningens stuckdekore-
rade salar upp till översta våningens 
barnkammare och överdådiga jakt- 
salong. Originalinredningarna vitt-
nar om vardag och fest för såväl 
tjänstefolk som herrskap.
Alltid kl 11, 13, 15.  
23 jun-19 aug alla dagar. 
25 aug-16 sep lör-sön. Tid ca 1 timme. 
Vuxen 80 kr.  
Barn t o m 16 år gratis.

Eid al-fitr är en fest i tre dagar 
som firas då fastemånden Rama-
dan är slut. Att be, umgås med 
släkt och familj och att ge gåvor är 
viktiga delar av eid al-fitr, liksom 
att äta god mat och sötsaker. 
Barnen får presenter och går runt 
och önskar glad Bayram med  
förhoppning att få lite godis eller 
pengar.

Eid al-fitr

ÖPPET KÖK
Besök det välbevarade slottsköket 
från sent 1800-tal.
Varje fredag 23 jun-19 aug kl 10-16.  
Fri entré.

Psst: Missa inte söndagarna på musei-
gården Långmaren. Ta en fika, lyssna 
på musik eller var med på någon av 
alla roliga aktiviteter. Se sommarpro-
grammet på www.nynasslott.se och 
följ Nynäs slott på Facebook.

Vad är lerklining?
Det är en traditionell metod för att 
göra innerväggar vindtäta. Lergolv 
användes ofta i förhistoriskt byggan-
de och är nu tillbaka i modernt eko-
logiskt byggande. Lerbruk passar ut-
märkt med golv- och väggvärme.

Lera och järn  
− gå en kurs
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Från Syrien till Sörmland 
”När vi kom fram till smugglarna 
ordnade de varsin liten flytbar gum-
mibåt till oss familjer som vi skulle 
åka den första sträckan med. Sedan 
skulle andra smugglare hämta oss 
upp med en större båt. När den båten 
kom så visade det sig var det en träbåt 
med två våningar. Totalt var vi runt 
730 människor på båten.
Innan vi gick ombord sa jag till min 
ena dotter Lana att hon bara skulle 
ta hand om sig själv och kämpa för att 
överleva om båten skulle sjunka. 
Jag bad henne att inte titta bakåt och 
bara kämpa för att rädda sig själv och 
ingen annan.”
 
 Imad Al Shatti, 47 år. 

Under rubriken Utforska på Sörmlands museums hemsida får du följa  
Ahmad, Imad, Rosif och Safa som berättar om sin flykt från Syrien till Sörm-
land. Dessa berättelser ingår i en insamling av berättelser och föremål och  
dokumentation om flykt, migration och exil som Sörmlands museum gjorde 
åren 2016-2017. 

www.sormlandsmuseum.se/utforska

Livet på heden
Två utställningar i Museet Malmahed 
– huset där soldaterna en gång sov.

Soldaterna. Om en tid då skottsalv-
orna ljöd och befallningarna eka-
de. Om männen som övade krig, om 
livet på heden och om kvinnorna i 
samhället. Texter, bilder, föremål och 
ljudburk.

Gymnasterna. När regementet läm-
nade heden 1921 började en ny tid för 
Malmköping. Då kom gymnasterna. 
De sov i soldaternas gamla baracker, 
övade på heden och badade i Hosjön, 
precis som soldaterna hade gjort. En 
unik film från det första barnlägret 
1927 visas i utställningen. I samarb- 
ete med Flens kommun och Malm- 
köpingsortens hembygdsförening.

Ungdomselitläger på Malmhed 1956.  
Ur Sörmlands museums samlingar. 

28 juni-19 augusti, ons-lör 12-16.  
Fri entré. Museet ligger bredvid Vård-
centralen i det Gamla logementet,  
Lägergatan 1. 

Visning på andra tider:  
Turistbyrån i Malmköping 0157-43 09 97 
eller turism@flen.se

Ida Östenberg har skrivit flera böck-
er, både akademiska och populärve-
tenskapliga. Hon skriver regelbundet i 
dagspress och i sociala media. Hennes 
forskningsområde är i första hand an-
tikens Rom. 
Ida Östenberg är också känd för att 
betona vikten av akademisk forskning 
och bildning i samhällsdebatten.  

Priset delas ut 1 december på Sörm-
lands museum i Nyköping, i samar-
bete med Nyköpings kultur och fri-
tidsnämnd. 
”Bland de ämnen hon på så sätt har 
belyst märks demokrati, nationalism, 
kampen om det historiska minnet och 
betydelsen av bildning.” 

Ur juryns motivering.

Sveriges största historiepris går till Ida Östenberg, docent i 
Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet 
samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

STORA HISTORIEPRISET 2018
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Midsommar firas då natten är som 
kortast på året. Ursprungligen var 
midsommar en kristen högtid som 
firades till minne av Johannes Dö-
paren. 
Dans runt midsommarstången, att 
umgås med vänner och att äta god 
mat hör firandet till. 
Midsommarstången kom troligtvis 
från Tyskland på medeltiden. Kon-
tinentens majfester – där man firar 
vårens ankomst och "majar", d v s 
smyckar med löv, har starkt influe-
rat midsommarfirandet.
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Utställningsbygge pågår!
Den 24 november 2018 invigs Sörmlands museums nya hus i Nyköping. Här är ett smakprov 
av utställningarna som just nu växer fram. 

En perfekt människa?
En utställning om makt, normer och 
funktionalitet. En perfekt människa? 
berättar om vardagslivet för perso-
ner med det vi kallar för funktions-
nedsättning, nu och då. Utställning-
en berättar också om hur samhället 
har behandlat och sett på dessa per-
soner under olika tider. 

Tack för din ansökan!

En utställning om flykt och mig-
ration. Ibland är dadelkärnor bara 
kärnor. En annan gång har kärnor-
na satts samman till ett radband som 
färdats över gränser och skapat hopp. 
Här berättar människor som har 
lämnat sina hem sina livshistorier. En 
del har migrerat för ett år sedan och 
andra för över 100 år sedan. Till Sve-
rige, eller ifrån.

Att hopfoga den sönderfallande 
världen
Lenke Rothman kom till Sverige från 
Ungern 1945 efter att ha överlevt tre 
olika koncentrationsläger under För-
intelsen. I sin konst arbetade hon 
med hopfogande av minnen, materi-
al och upplevelser i en aldrig sinande 
ström av poetiskt slagkraftiga verk. 

Lenke Rothmans konstnärskap pre-
senteras i dialog med unga nu verk-
samma konstnärer med egna erfaren-
heter och minnen av förtryck och 
politisk repression.

Nyköpings stadshistoria
Med fokus på det moderna Nykö-
ping, från industrialisering och fram-
åt, berättar utställningen om Nykö-
ping i notisform. Om hur staden har 
tagit form, förändas, byggs, växer, 
byggs om. Hur platser har ändrat 
funktion och karaktär.

Växa upp

Om barns uppväxt och villkor idag 
och genom historien, i Sörmland och 
över hela världen. Om barns rättig-
heter och möjligheter, om hur de har 
förändrats och kan förändras. Om 
utanförskap, mobbning och fattig-
dom. Om vänskap, trygghet och rosa 
sockervadd.

Spelhagen
Spelhagen är en spännande plats som 
har påverkats av sitt läge vid Nykö-
pingsån. Under medeltiden var  

Spelhagen en vik i Östersjön. Sena-
re blev det en lummig spelgård och på 
1900-talet har området gått från "ruf-
fig" hamnmiljö med industrier till ett 
kustnära bostadsområde.

Att synliggöra det osynliga
En utställning om att trygga immate-
riellt kunnande inom slöjd och hant-
verk. Vad händer när vi glömmer? 
Kunskaper som var självklara förr 
kommer att bli oumbärliga i framti-
den. Se filmdokumentationer på  
www.sormlandsmuseum.se/utforska

Ont i själen och överallt
En utställning med porträtt och rös-
ter om livet på ett hospital. Hur var 
det att leva med psykisk ohälsa på 
1920-talet? En tid då psykvården ex-
panderade, de slutna institutionerna 
blev fler och antalet patienter öka-
de radikalt. Det handlar också om 
hur det kan vara att leva med psykisk 
ohälsa idag.

Mer om allt som kommer att  
hända på Sörmlands museum:
www.sormlandsmuseum.se
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Sörmlands museums nyhetsbrev  
kommer ut fyra gånger per år.

Ansvarig utgivare: Karin Lindvall

Redaktör: Linda Eklund, 072-083 02 07, 
linda.eklund@dll.se

Tel 0155-24 57 02, info.museet@dll.se
Besöksadress: Tolagsgatan 8, Nyköping 
Postadress: Box 314, 611 31, Nyköping.

Sörmlands museum är en del av Kultur & 
utbildning inom  Landstinget Sörmland.

Vill du ha - eller inte ha - nyhetsbrevet? 
E-posta info.museet@dll.se

Stadsvandringar 
i Nyköping

Missade du den nationellt uppmärk-
sammade snackisen ”Den fula staden 
– platser som provocerar”?  
I sommar får du en ny chans att gå 
den omtalade stadsvandringen!  
I år står dessutom mat på menyn, lik-
som arkitektoniska detaljer, medeltid 
och shopping. 

Måndag  Äta bör man...

Tisdag Jakten på detaljen  
 – nya hus, nya detaljer

Onsdag Den medeltida staden

Torsdag Den fula staden  
 – platser som provocerar

Fredag Från köping till shopping  
 – Nyköping som handelsplats 

Lördag och söndag Historisk   
vandring i Nyköping.  
Psst: Omarbetad och uppdaterad!

Start vid turistbyrån, Stora torget. 
Turen tar ca 60 min och slutar på oli-
ka ställen. 7 juni-31 augusti alla dagar 
kl 12. Varje dag är det en vandring på 
engelska kl 15. Gratis.

Psst, apropå shopping:  
I Sörmlands museums butik hittar du 
ett roligt och annorlunda sortiment 
för besökare i alla åldrar. Podukter-

na är inspirerade 
av museets sam-
lingar. Butiken 
finns på Nynäs 
slott, i Kungs-
tornet på Ny-
köpingshus och 
på webben.

Kungstornet på Nyköpingshus 
Här har de levt; fångar, kungligheter, korrektionshjon, folk 
och fän. Välkommen att träffa dem i sommar!
Kungstornet är öppet alla dagar juni, juli, augusti kl 11-17.  
Fri entré.

Fångar och korrektionshjon − Nyköpingshus på 1800-talet
På Nyköpingshus fanns fängelse och korrektionshus där vanartiga barn, lös-
drivande män och oregerliga kvinnor placerades. Om disciplinering, straff, 
makt och vanmakt.

Schack och makt 
Om människorna, livet och döden på 1300-talet och om Nyköpings gästabud.

Fursten
Om hertig Karl, hans slott, hans folk och hans makt. Om ett samhälle för 
drygt 400 år sedan.

Guldmakarens hemlighet 
Guldmakaren var anställd av 
hertig Karl på Nyköpingshus 
för att försöka framställa guld. 
Lyckades det? En fantasi- 
kittlande visning med knorr  
på slutet. 
Kl 13 alla dagar juni-augusti. 
Familjevisning. Rek från 5 år.

Visning i Kungstornet 
Alla dagar kl 14. Visning på 
engelska kl 16 alla dagar.

Glad sommar
www.butiken.sormlandsmuseum.se


