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Det har varit en speciell vår och vi 
är tacksamma över att vara ett av de 
museer som har kunnat fortsätta hål-
la öppet för våra besökare trots på-
gående pandemi. Under våren har vi 
invigt flera nya utställningar både i 
Nyköping och runtom i länet. 

Öppet, gratis och 
nära. Välkommen 
till oss i sommar!

Stora historiepriset

Stora historiepriset, Sveriges 
största historiepris, går 2020 
till Gunnar Broberg, profes-
sor emeritus i idé- och  
lärdomshistoria vid Lunds 
universitet. 
Gunnar Broberg är förutom 
idéhistoriker även författare 
och redaktör för flertalet böck-
er. Hans forskning på Carl von 
Linné resulterade i en disputa-
tion 1990. I hans senaste bok 
"Mannen som ordnade naturen" 
(2019) kan vi ta del av histori-
en om Carl von Linnés liv. Priset 
delas ut på Sörmlands museum 
den 23 september. Läs mer om  
Gunnar Broberg och prisutdel-
ningen på vår webbplats. 

På museet i Nyköping visas bland an-
nat Åsa Elzéns "Träda - Fogelstad-
gruppen och jord" och vandringsut-
ställningen "Älskade korg!". 

I alla Sörmlands kommuner hit-
tar du också utomhusutställning-
ar som är öppna dygnet runt. För 
att inte tala om våra dagliga stads-
vandringar i Nyköping och alla di-
gitala visningar på vår webbplats.  
Njut av sommar och  ledighet med 
Sörmlands museum! 

Fler utomhusaktiviteter, nytt  

digitalt material och en chans att 

upptäcka mer av Sörmlands his-

toria. Låt oss förgylla hemestern!

Psst! 
Du hittar hela 
vårt program, 

våra utställning-
ar och kursutbud 
på webbplatsen! Årets  

pris tagare!

En del av Region Sörmland



www.sormlandsmuseum.se

Sörmlands museums nyhetsbrev juli 2020

2

Digitala visningar  
i Berättande magasin
Ett dockskåp från 
1800-talet, Hanna Pal-
mes riddräkt och ett par 
medeltida skor. Alla bär 
de på en berättelse och 
förvaras i våra maga-
sin. Ta del av berättel-
serna digitalt, antingen 
på museets websida, på 
Youtube eller på Face-
book. 

Varje vecka under hela våren har vi 
publicerat filmade visningar av ett en-
skilt föremål eller en spännande be-
rättelse ur våra samlingar. Har du 
inte utforskat vår webbplats än? Gör 
det idag! Där hittar du även mas-
sor av kreativa tips till regniga dagar, 
som exempelvis trådslöjd och pyssel.

Korgen som bärhjälp har en lång his-
toria, liksom de många tekniker som 
har använts för att binda korgar. I Äls-
kade korg! lyfts korgen utifrån per-
spektiv som hållbarhet, eget skapan-
de och historia. Utställningen visar 
en stor mängd korgar, material och 
korgtekniker från olika delar av Sve-
rige, tillsammans med korgföremål 
ur Sörmlands museums samlingar.  
Utställningen Älskade korg! vill väcka 

Njut av sommaren i den stora, här-
liga parken utanför Sörmlands 
museum. Där är det fritt fram att 
leka, klättra, spela, hoppa eller 
bara ligga och lata sig.
Varje dag som museet håller  
öppet kan du själv gå in och titta i 
vår bod med spel och lekredskap. 
Där finns allt ifrån storschack och 
megaplockepinn till rockringar, 
brädspel och kubbspel.
Vill du bara slappa en stund lägger 
du dig i vår hängmatta eller tar en 
fika eller lunch i vårt café som har 
öppet tisdagar till lördagar.

Du hittar allt digitalt material på vår webb-
plats och kan också följa visningarna via 
vår Facebooksida eller Youtubekanal.

Missa inte heller våra tips på utflykter i his-
torisk sörmländsk miljö. Nytt digitalt mate-
rial publiceras hela sommaren!

Skoj varje dag i 
museiparken! 

Frossa i 
ett tidlöst 
mode

nyfikenhet kring hantverket, visa 
mångfalden av korgar i Sverige och be-
rätta om vår rika korgtradition runt-
om i landet. Vandringsutställningen är 
ett samverkansprojekt mellan Sörm-
lands museum, Östergötlands Hems-
löjdsförbund och Hemslöjden i Skåne.  
Se utställningen på Sörmlands muse-
um till och med den 11 oktober. Vill 
du göra din egen korg? Missa då inte 
våra korgkurser under hösten.

Lek med oss på torsdagar
Varje torsdag kl. 13.00-16.00 ord-
nas särskilda aktiviteter med våra 
museipedagoger. Då testar vi till 
exempel klappramsor, spel eller 
historiska lekar tillsammans. 

Papperskorg, svampkorg, bärkorg 

och varukorg. Älskade korg! är en 

vandringsutställning för dig som 

älskar korgar av alla de slag och 

vill lära dig mer om ett av värl-

dens äldsta hantverk. 

Ansvarig utgivare: Susanna Janfalk

Tel 0155-24 57 00,  
info.museet@regionsormland.se

Besöksadress: Tolagsgatan 8, Nyköping 

Postadress: Box 314, 611 31, Nyköping.

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

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

Sörmlands museums  
nyhetsbrev kommer ut  
2-4 gånger per år.
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Välkommen att anmäla dig till en gra-
tis stadsvandring i Nyköping med oli-
ka teman  varje veckodag. Vandring-
arna startar kl 12 på Stora torget i 
Nyköping. 
teman:
Måndag: Bryggeridirektörer och nykter-
hetskämpar – en alkoholhistoria.
Tisdag: Bland banker, bostäder och buti-
ker – en promenad längs Östra Storgatan.

Kungstornet på Nyköpingshus

Stadsvandringar i Nyköping
Onsdag: På hjul genom stan – om bilar, 
mackar och korvmojar.
Torsdag: Medeltida liv 
Fredag: Katekesen, kunskap och kung-
aundervisning – om skolan och några av 
dess eldsjälar.
Lördag: Historisk vandring vid ån.
Begränsat antal platser. Läs mer och an-
mäl dig på vår webbplats!

Hållbara hus
Vill du renovera klokt och bygga 
på ett mer ekologiskt sätt? Inspi-
reras och lär dig av byggnadsvår-
den och de traditionella materialen 
och teknikerna.I gamla Oxstallet 
vid Nynäs slott presenterar vi som-
marens nya utställning "Hållba-
ra hus". Här kan du se vad framti-
dens hållbara byggande kan lära av 
byggnadsvården och det traditio-
nella bygghantverket. 
Varför är det så mycket bättre att 
bevara, renovera och varsamt byg-
ga om jämfört med att bygga nytt? 
Går det att bygga ett badrum av 
lerbruk? Hur målar och isolerar 
du miljösmart? Allt detta får du 
svar på! 
Öppettider för "Hållbara hus" på Nynäs

1/7 - 16/8: varje dag kl 11-17

22/8 - 27/9: lördag-söndag kl 11-17

I sommar har 
Kungstornet öppet 
varje dag. Här kan 
du besöka tre olika 
utställningar och gå 
på gratis visningar 
alla veckans dagar.

Utställningar 
och visningar

Fångar och korrek-
tionshjon, Fursten 
och Schack och makt. Om folk, fä och 
kungligheter under 1300-tal, 1500-
tal och 1800-tal. Varje dag kan du 
även gå en utomhusvisning vid Nykö-
pingshus. Antalet platser är begrän-
sat, hämta din biljett i Kungstornets 
reception. 
Öppet: Jun, juli, ugusti. Kl 11-17. Fri entré.

 
Bli historiedetektiv för en dag
Med vår spännande upptäckarkarta 
kan hela familjen leta efter historis-
ka spår runt Nyköpingshus.  Hämta 
era kartor i museets reception eller i 
Kungstornet. Kartan kan också lad-
das ner direkt från vår webbplats.

Under 1900-talet genomfördes 
förbättringar inom politiken och 
ekonomin, i kulturen, på arbets-
marknaden, i näringslivet och för-
eningslivet. Sverige fick ett friare 
och mer jämlikt samhälle, något vi 
idag lätt kan ta för givet. Fotout-
ställningen "Bilder som berättar" 
ger dig historiska berättelser under 
bar himmel utmed vackra och pro-
menadvänliga stråk.

Bilder som berättar
Bilder som berättar visas på fyra plat-
ser i länet med bilder från vardag och 
fest, om Sveriges väg till demokrati. 

Pågår mellan 19 juni-20 september.

Här kan du se utställningarna:

- Visholmen i Strängnäs 
- Tennisparken i Vingåker 
- Nybron i Eskilstuna 
- Gästhamnen i Oxelösund
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Kul för hela 
för familjen Du har väl inte missat våra som-

marpriser i museibutiken? Den 3 
juli - 9 augusti erbjuder vi 20-50 
procent rabatt på flera varor. 
Ett exempel är vår populära ter-
mos, formgiven av Johanna Törn-
qvist med inspiration från möns-
ter i våra samlingar. 

stor (1 l): 260 kr. Ord. pris: 325 kr 
Liten (0,75 l): 220 kr. Ord. pris: 275 kr

SOMMAR  
i butiken!

Var med på en utomhusvisning Olika 
teman utanför Kungstornet vid Nykö-
pingshus. Varje dag kl 13. 

Lek i vår park som är fylld med massor 
av roliga leksaker och spel, eller hoppa 
hage och gå balansgång utmed våra 
målade banor. 

Ät pannkakor med sylt i vår populära 
restaurang eller beställ något annat 
gott från menyn. Sitt bekvämt och rym-
ligt inomhus en regnig sommardag eller 
njut av solen på vår uteservering. Vi ser-
verar varm mat tisdagar till lördagar.

Gå på råttjakt i Kungstornet! Spännan-
de och klurigt att leta i tornets alla vrår.

bygg en koja inne i utställningen Vara 
barn! På Sörmlands museum. Här kan 
du leka och pyssla en regnig dag.

Smaka smultron eller ett salviablad i 
museiparken. Bär, örter och grön saker 
– odlingen är till för alla!

bli historiedetektiv Leta efter historis-
ka spår runt Nyköpingshus och musei-
parken. Hämta upptäckarkartan i vår 
reception eller ladda ner på vår webb.

I museiparken finns massor av roliga lek-
saker och redskap under museets öppetti-
der. Torsdagar kl 13-16 ordnar våra mu-
seipedagoger särskilda aktiviteter.

Unna dig en god 
lunch på semestern!  
Under  sommaren hit-
tar du dagens meny på gröna tav-
lan i restaurangen. Dagens rätter 
styrs av årstiden och kockens fan-
tasi. Lunch serveras tisdag till lör-
dag kl 11-15. I kaféet som är öppet 
tisdag till söndag kl 10-17 finns 
matiga mackor, bakverk och gott 
kaffe. 
I restaurangen är det gröna i fo-
kus. Vi väljer så långt som det är 
möjligt ekologiska och hållbara 
råvaror från närområdet. Hos oss 
tas hela råvaran tillvara och tilla-
gas på en mängd olika sätt.

konstnärer, både professionella 
konstnärer och sådana som ska-
par på sin fritid, är välkomna att 
lämna in sina verk. En jury bedö-
mer verken och väljer ut vilka som 
visas på Sörmlandssalongen. 
Läs mer om hur du gör 
för att anmäla dig på  
www.sormlandsmuseum.se

Visa ditt konstverk 
på Sörmlands- 
salongen
Vill du ställa ut på Sörmlandssa-
longen 2020? Skicka in dina verk 
senast 1 september! Årets Sörm-
landssalong arrangeras av Nykö-
pings konstförening i samarbete 
med Sörmlands museum. Salong-
en pågår under perioden 7 no-
vember - 21 januari 2021. Alla 

Vi har en mängd kurser både för 
nybörjare och för dig som vill för-
djupa dina kunskaper. Alla kurser 
innehåller rikliga möjligheter att 
prova olika tekniker samtidigt som 
du lär dig teori.

Vill du kanske lära dig att täl-
ja skedar, renovera fönster,  eller 
städa med historiska och hållbara 
metoder? Se hela kurslistan på vår 
webb!

www.sormlandsmuseum.se/kurser

Hela länets historia!
Var du än befinner dig är det inte 
långt till en museiupplevelse. His-
torien i Sörmland är en utomhus-
utställning med skyltar på röda 
vimpelprydda stolpar i hela länet. 
På tretton platser i Sörmland kan du 

ta del av historia utifrån olika teman 
och med lokala exempel. Varje ort har 
sitt tema, sin del av historien. På vår 
Facebooksida hittar du också en intro-
duktion till varje utställning, med be-
rättelser från de olika orterna. 

Läs mer om platserna på vår webbplats. 
Foldrar finns också på länets turistbyråer.

Sommar 
menyn!

gå en kurs


