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Välkommen till
första sommaren
i nya museihuset!
Under sommaren har vi öppet
alla veckans dagar med visningar
varje dag. Det blir också aktiviteter i museiparken varje torsdag.
Museiparken är öppen dygnet runt,
hela året. En plats för lek eller avkoppling. Här kan du ta del av odlingar,
grafisk betong, konst och ibland arrangerade aktiviteter. Köksmästare
Marcus Sjösten odlar bär, örter och
grönsaker i parken som du gärna får
smaka!

En del av Region Sörmland

Stora historiepriset

Torsdagskul

På torsdagar kl 13-16 anordnas olika
aktiviteter i museiparken, kul för barn
med deras vuxna. Det kan vara kransbindning, repslagning, lekar, målning
och så vidare.
Gott och närodlat

Du kan också njuta av museet och
parken på restaurangens uteservering.
Köp en fika eller lunch gjord på närodlade och ekologiska råvaror.
Njut av sommar och ledighet med
Sörmlands museum! En mötesplats
för sörmlänningar, turister, stora
och små.
Psst!
Håll utkik
på hemsidan
efter vad som
händer på
torsdagarna!

ÅRETS
PRISTAGARE!
Stora historiepriset, Sveriges
största historiepris, går 2019
till Annika Sandén, docent
i historia vid Stockholms
universitet.
Annika Sandén är forskare, författare och en efterfrågad föreläsare. Hennes forskningsområde
handlar om 1500-, och 1600-talens vardagsliv och villkor, om
människornas samspel och samhällets organisation. Fokus ligger
på hur livet och samhället fungerade på lokal nivå, vilka konflikter som uppstod och varför samt
hur de löstes.
Prisutdelning äger rum den 18
september kl 18.30 på Sörmlands
museum i Nyköping. Välkommen att delta vid prisutdelningen
med efterföljande samtal mellan
pristagaren och Tobias Svanelid,
redaktör för Vetenskapsradion,
Sveriges radio, P1.
Sörmlands museum önskar

www. sormlandsmuseum. se
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Sommarvisningar
i Berättande magasin
När du besöker Sörmlands museum tar du
del av något som är helt
unikt – Berättande magasin. Till skillnad från i
alla andra museer visas
här hela museisamlingen. Föremål, foton och
arkivhandlingar, från
stenåldern till idag. Med
fokus på människor och
berättelser.
Du kan gå en visning varje dag, oftast
utifrån olika teman.
Det kan handla om barnmorskor,
godsen, resor eller polishistoria. Under
juli månad ges en mer allmän visning
av samlingarna som vi kallar Några
sörmländksa livsöden.

Varje dag kl 11 och 14. Visning på svenska.
1juli – 11 augusti kl 13. Visning på engelska.
Det är drop-in, först till kvarn. Vi tar max 15
personer på varje visning. De är gratis.
Biljett finns att hämta i receptionen 30 min
före visningens början.
www.sormlandsmuseum.se/berattandemagasin

Gery Georgieva
i dialog med
Lenke Rothman
Utställningen Att hopfoga den
sönderfallande världen visar Lenke Rothmans konstnärskap.
Lenke föddes 1929 i Ungern i
en ungersk-judisk familj. Under
flera år satt hon i koncentrationsläger men kom med Röda korsets
vita bussar till Sverige 1947. Efter
en lång tids sjukdom studerade
hon vid Konstfack.
Från den 25 maj visas Gery Georgievas konst i dialog med Lenke
Rothman. Gery Georgieva vrider i
sitt konstnärskap på förväntningar
kring populärkulturella fenomen,
folkkultur och historia, ofta med
det forna hemlandet Bulgarien och
nuvarande England som grund.
Hela utställningen pågår till den
18 augusti 2019.

Med
rötter
i graffiti
Med rötter i graffiti är en utställning där tio konstnärer experimenterar med den urbana samtidskonsten i nya, lekfulla uttryck.
En samlingsutställning på fyra
platser i Sörmland.

Ett verk av Bless / Q.

Vandringsutställningen är ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland
och kommunerna Strängnäs, Katrineholm och Oxelösund samt ett samarbete mellan Sörmlands museum och
Vingåker kommun. Sörmlands museum är producent.

Daniel Diaz (Ikaroz), Henrietta Kozica,
Roger Lindgren (Hesk.One),
Bless / Q, Daniel Fahlström (Huge),
Magnus Pettersson (E-one)
och Conny Johansson (Awone).

Konstnärerna

Victoria Sundqvist (Vickan), Mikael
Nyström (Gouge), Elina Metso,

www. sormlandsmuseum. se

Tider och platser
1 jun–10 jul Multeum, Strängnäs.
20 jul–22 aug Perrongen, Katrineholm.
31 aug–24 sep Sörmlands museum,
Nyköping.
5 okt–26 nov Koordinaten, Oxelösund.

Sörmlands museums
nyhetsbrev kommer ut
2-4 gånger per år.
Ansvarig utgivare: Karin Lindvall
Redaktör: Karin Andersson, 072-142 34 76,
karin.s.andersson@regionsormland.se
Tel 0155-24 57 00, info.museet@dll.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
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Kungstornet på Nyköpingshus
Under hela sommaren har Kungstornet öppet varje dag.
Här kan du besöka tre olika utställningar och gå på
gratis visningar alla
veckans dagar.
Utställningar

Fångar och korrektionshjon, Fursten
och Schack och makt. Om folk, fä och
kungligheter under 1300-tal, 1500-tal
och 1800-tal.
Visningar

Guldmakarens hemlighet kl 13.
Familjevisning, rek från 5 år.
Allmän visning i Kungstornet kl 14.

Allmän visning på engelska kl 16.
Dramatiserad visning Varför Sverige? Om en arbetare i hertigens tjänst.
Denna visning erbjuds 17 och 24 juni,
1, 22 och 29 juli samt 5,12, 19 och
26 augusti. Alltid kl 15.
Sommaröppet alla dagar i juni, juli,
augusti. Kl 11-17. Fri entré.

Stadsvandringar i Nyköping
Välkommen att gå en gratis stadsvandring i Nyköping. Nu på svenska, engelska eller tyska! Olika teman
varje dag. Alla vandringar startar på
Stora torget i Nyköping men avslutas
på olika ställen.
Vandring på svenska kl 12

Måndag: Alla tiders barn
Tisdag: Ont i själen och överallt – om
psykisk ohälsa genom historien

Cykelsemester 1938
17 år gammal annonserar Karl i
tidningen efter en reskamrat. De
ger sig ut på en lång cykeltur. 3000
kilometer genom sju länder. Föräldrarna är inte glada, det är ett Europa mitt emellan två krig som han
beger sig ut i. Men eftersom han
även ska besöka släkten i Tyskland
får han tillåtelse att åka. Karl berättar om två månader fyllda av äventyr och nya kamrater:
www. sormlandsmuseum. se

Onsdag: Medeltida liv
Torsdag: Längtan bort och hem
– en migrationshistoria
Fredag: Länge leve demokratin
– rösträtten firar 100 år!
Lördag: Historisk vandring vid ån
Söndag: Historisk vandring vid ån
På engelska varje dag kl 15.
Vandring på tyska kl 14 tisdag och söndag
21 juli- 27 augusti.

Nynäs slott
På Nynäs slott finns mycket att
göra. Bland annat kan du besöka
våra utställningar. Här 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.
Sörmlands museum har fyra utställningar på Nynäs slott: Älskas…ätas, Hållbart hemma, Friherrinnan hade inga bananer och
Godset och människorna.
Öppettider och entré

Nynäs slott och utställningarna
öppnar för säsongen den 11 maj.
1 1maj–23 jun öppet lör och sön, kl 10–17.
24 jun–18 aug öppet alla dagar, kl 10-17.
24 aug–29 sep öppet lör och sön kl 10-17.
Fri entré.

”Onsdagen den 8 juni 1938 annonserade jag i Hälsingborgs Dagblad efter en kamrat till en cykelfärd genom
Europa. Kay svarade. Den 16 startade
vi. Med frisk fart (och motvind) korsade vi Danmark (än voro vi ej i utlandet, ty vi förstodo ju vad folk sade).
Vi träffade kamrater överallt på
vägen, vilka alltid voro vänliga mot
oss. Den 3 augusti anlände vi i Hälsingborg, efter att ha cyklat omkring
3000 kilometer genom 7 länder.”
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SOMMARAKTIVITETER MED SÖRMLANDS MUSEUM

Checklista
för familjen
Var med på en familjevisning Guldmakarens hemlighet i Kungstornet på
Nyköpingshus. Varje dag kl 13.
Lek veterinär och mata höns i utställningen Älskas…ätas på Nynäs slott.
Täljkurs för barn 9-12 år Tälj med kniv
och fantasi! 13-15 aug. Föranmälan.
Ät pannkakor på dinkelmjöl från Warbo
Qvarn med rårörda blåbär. Varje dag i
Sörmlands museums restaurang.
Gå på råttjakt i Kungstornet! Spännande och klurigt att leta i tornets alla vrår.
Besök museiparken en torsdag kl 13-16
har parken en arrangerad aktivitet.
Övriga dagar fri lek.

Historien
om skärgårdsbefolkningen
Anton Blomgren,
bebyggelseantikvarie från Sörmlands museum,
berättar om skärgårdens historia
på Naturum vid
Stendörren.
Vilken historia finns i vår sörmländska skärgård? Det handlar
om skärgårdsbefolkningens tillvaro, fisket, lotsningen, sjöfartens
utveckling och den medeltida farleden som passerar Stendörren.
Naturum i Stendörrens naturreservat
den 25 augusti kl 14.

Forntidsvandring
Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden. Det kan
vara tusenåriga gravar som ligger
på en kulle intill där vi idag bor och
vistas.

www. sormlandsmuseum. se

NYTT
I BUTIKEN!
Det senaste i Sörmlands museums
butik! Koncentrerad kompostmull direkt från restaurangens
kompostkvarn.
Från jord till bord, och åter
jord!
Blandas med jord 1 + 4. 1,75 l kostar 45
kr. Ett måste i alla sörmländska trädgårdsland och balkonglådor!

Kalle Alwert med sonen Pelle går ofta till
museet. ”Finns massor att göra och perfekt att det är gratis. Extra härligt nu på
sommaren att vara ute i museiparken”.

www.sormlandsmuseum.se/butiken

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 grönsaker
– odlingen är till för alla!
Vik en papperssvala i utställningen
Tack för din ansökan. Skriv en hälsning
till någon eller något. Låt din svala bli
en del av utställningen.

Gå en kurs

Välj bland en mängd olika kurser både för dig som är nybörjare
och för dig som vill fördjupa dina
kunskaper. Alla kurser innehåller
rikliga möjligheter att prova olika
tekniker samtidigt som du lär dig
teori.
Lägga stengrund, tälja skedar,
renovera fönster, lerklina eller spinna med spinnrock? Anmäl dig idag!
www.sormlandsmuseum.se/kurser

Sommar
menyn!
Under sommaren
hittar du dagens
meny på gröna tavlan
i restaurangen. Dagens rätter styrs
av växtlighet och kockens fantasi.
Du har alltid flera rätter att välja
på minst en är grön.
Köket serverar lunch varje dag
kl 11-14. Övriga tider finns matiga
mackor, bakverk och gott kaffe.
I restaurangen är det gröna i
fokus. Vi söker efter ekologiska
och hållbara råvaror från närområdet. Vi låter årstiden styra utbudet. Hos oss tas hela råvaran
tillvara och tillagas på en mängd
olika sätt.

Länstyrelen erbjuder gratis forntidsvandring på olika platser i Sörmland under sommaren.
Den 22 augusti är Sörmlands museum med och håller i slöjd och forntidsvandring i Vingåker.
Se datum och platser på länsstyrelsens
hemsida. www.lansstyrelsen.se
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