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Juryns motivering

Årets museum!
Den 7 september var glädjen stor
bland alla medarbetare på Sörmlands
museum och alla andra som kämpat
för att det nya museihuset skulle bli
verklighet. Då tillkännagavs utmärkelsen Årets museum 2020 och Sörmlands museum fck digitalt ta emot
detta prestigefyllda pris som Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står
bakom. Kulturminister Amanda Lind
framförde juryns motivering.
Efter utmärkelsen har gratulationerna stormat in – vi är oerhört
tacksamma! Recensionerna har varit

”En nybyggd och nytänkande institution med
inkluderande verksamhet”
Birgitta Rubin, DN.

fna i alla tidningar. Vi har märkt en
ökning av nya besökare som inte sällan rest långväga från. Med stolthet
ska vi fortsätta det arbete vi påbörjat
och utveckla ett spännande och roligt
besöksmål. Med plats för ny kunskap
och eftertanke. Möten med historia,
samtid och framtid. Och en riktigt
bra lunch!

Den 7 november
öppnar 2020 års
Sörmlandssalong på
Sörmlands museum.
58 konstnärer ställer
ut sammanlagt 113
verk. Allt från akvarell
till skulptur, stickning,
fotograf och grafk.
Konstverk av Kicki Widén, Lektion i Zorba.

Den 56:e salongen i ordningen arrangeras av Nyköpings konstförening
i samarbete med Sörmlands museum.
Vernissagen blir digital den 7 november kl 13. Invigningstalare är Susanna Janfalk, länsmuseichef, Agneta
Åhl, ordförande för Nyköpings konst-

förening och Åsa Kratz, ordförande i
Nämnden för kultur, utbildnings- och
friluftsverksamhet.
Sörmlandssalongen pågår 7 nov-17 jan.
www.sormlandsmuseum.se/sormlandssalongen2020

Samling och utställning, bevarande
och förmedling har integrerats
med varandra på ett helt nytt sätt.
Sörmlands museum har gått till
botten med museets föremål och
kommer upp med en nyskapande
metod för att berätta, väcka nyfi
kenhet och bygga kunskap. De be
rättande magasinen skapar ett till
tal som präglas av öppenhet och
transparens och gestaltningen sti
mulerar till möten mellan besökare
och föremål. Publiken kan bidra till
samlingarna, utveckla eget skapan
de och möta andra människor på
museet och i hela regionen. Resul
tatet är ett engagerande, självstän
digt och nytänkande museum som
finns mitt bland
medborgarna
och som vidgar
horisonten för
en ny genera
tion av kulturhis
toriska museer.

Kurser året om
I feb 2021 återkommer kursen "Kvin
nor täljer med kniv och yxa” . Vi er
bjuder även kurser i att tälja för köket
och att fläta korgar i pil. Kurserna
uppdateras löpande.
Museets kurser är både för nybörjare
och dig som vill fördjupa dina kunska
per. Ett perfekt sätt att lära sig något
nytt och göra nya bekantskaper.
www.sormlandsmuseum.se/kurser
Sörmlands museum bevakar noga
utvecklingen kring covid-19. Vi följer myndigheternas rekommendationer och är
beredda på att läget snabbt kan förändras.
www.sormlandsmuseum.se

Sörmlands museums nyhetsbrev november 2020

Gripes magiska värld
Nytt i butiken
Missa inte denna fantastiska målar
bok skapad med inspiration av
Harald Gripes modellteatersamling.
Formgivare Lisa Sollenberg från
Eskilstuna har formgett målar
boken samt en poster på samma
tema som också finns att köpa i
Sörmlands museums butik.

99 kr

Lördagen den 3 oktober invigdes en ny basutställning med tillhörande
föremålsmagasin. Utgångspunkten är Harald Gripes modellteatersamling som deponerats av Nyköpings kommun.
Samlingen består av ett hundratal
modellteatrar, den äldsta från 1820.
Det är en unik samling och troligtvis
den största i sitt slag i Sverige.
Utställningen utgår från sagor och
magi som modellteaterns miniatyrvärld skapar. Maria Gripes Glasblåsarns barn är framträdande, men det
handlar även om Rödluvan, Bockarna

Bruse, Askungen med fera. I utställningen fnns också en sagohörna där
besökare själva kan slå sig ner och läsa
en saga.
Håll utkik på hemsidan efter guidade
visningar och skaparverkstad med
modellteaterbygge.
www.sormlandsmuseum.se/gripe

Sörmländska
livsöden
Hur kom det sig att Karin Pettersson
for fram och tillbaka till Amerika på
1910talet? Vad berättar en liten ask
med torkade fyrklöver? Och hur blev
pojken från Vingåker Gustaf V:s
favoritporträttmålare?

2020 års
pris, går till
Gunnar
Broberg,
professor
emeritus i
idé- och
lärdomshistoria vid
Lunds
universitet.

Följ med en guide på en näralivet
upplevelse i Berättande magasin och
ta del av några sörmländska livsöden.
Det är dropin och först till kvarn.
Hämta en gratisbiljett i receptionen
30 min innan start. Visningen är ca 1
timme lång.
Tider för visningar
Tis, tor, fre och sön kl 11 och 15.
Ons 17.30. Lör 11, 13 och 15.
Varje söndag kl 11 är visningen
anpassad för barn och barnfamiljer.
www.sormlandsmuseum.se/visning

www. sormlandsmuseum. se

Foto: Åsa Sjöström

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Prissumman är 50 000
kronor och priset kan inte sökas. En
oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut av Sörmlands museum och
Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd
till historiker eller annan som utan

att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare
krets så att intresset för ämnet ökat.
Digitalt samtal med pristagaren

På grund av rådande omständigheter
kommer prisutdelningen i år att ske
utan publik. Tobias Svanelid, redaktör
för Vetenskapsradion historia, Sveriges radio P1, kommer istället att göra
en intervju med pristagare Gunnar
Broberg som spelas in.
Ljudflen kommer att publiceras
som en pod på Sörmlands museums
hemsida den 11 nov. Det blir ett program, ca 50 min långt, med utgångspunkt i Gunnar Brobergs forskning.
www.sormlandsmuseum.se/storahistoriepriset
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Ny utställning: Fyll skafferiet • 7 nov 2020-25 april 2021

Från självhushåll till trend
Save the date! Ons 18 nov
Föreläsning:

Richard Tellström
Den 18 november
kommer Richard
Tellström, författare
och docent i mål
tidskunskap, känd
från bl.a. Historie
ätarna. I Sörmlands
museums hörsal
kan du då få veta
mer om "Sylta, safta, spara genom
historien – Därför är lagrad mat mer
smakrik än färsk".
18 november, kl 18-19.
Fri entré, föranmälan till
elin.loord@regionsormland.se

Att sylta, safta, göra ost och korv
är idag en trend. Förr kallades det
självhushåll och var en helt naturlig del av vardagen. Om detta
handlar utställningen "Fyll skafferiet" som öppnar 7 november.
Utifrån klassiska mathantverkstekniker presenteras mathistoria på ett nytt
och smaskigt sätt. För visst ligger det
i tiden att baka surdegsbröd och pickla rödlök?
Till utställningen följer ett gediget
program med många praktiska inslag.
Från att pickla grönsaker i museets
restaurang till att göra ditt eget te och
baka pepparkakor.
www.sormlandsmuseum.se/fyllskafferiet

Sörmlands museums
nyhetsbrev kommer ut
2-4 gånger per år.

Ett gott samarbete
När antikvarie och utställningsproducent Elin Loord och köksmästare
Marcus Sjösten samarbetar blir resultatet utställningen Fyll skafferiet!
Från självhushåll till trend.
Hur har ert samarbete sett ut?

Det har varit ett kul erfarenhetsutbyte mellan hur olika metoder användes
förr och hur det appliceras idag. Vi har
också hjälps åt att spåna fram vilka
mattekniker som bör lyftas fram.
Får vi se något av Marcus i utställningen?

Jadå, vi har gjort fyra flmer som ska
inspirera till matlagning. De handlar om korv, ost, inlagda grönsaker
och surdeg. Besökare kommer också
få plocka med sig av Marcus recept
som kommer att fnnas i utställningen. Meningen är ju att besökare ska bli
sugna på att fylla skafferiet!

Passa även på att äta i Sörm
lands museums restaurang! Vi
håller öppet fram till kl 18 denna
kulinariska afton!

Crafterwork:

Pickla och
smaksätt
grönsaker
Kl 16.30 samma kväll kan
du delta i Crafterwork med
temat "Pickla och smaksätt
grönsaker".
Tillsammans med en kock
från Sörmlands museums
restaurang få du pickla och
smaksätta säsongens grön
saker. Det du har picklat får du
ta med dig hem.

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

Crafterwork är en annorlunda AW
där vi ses och skapar tillsammans.
Välkommen varannan onsdag (ojäm
na veckor) kl 16.30-19. Teman varierar
från att tälja, spinna, binda kransar
och pickla grönsaker. Hämta din
gratisbiljett i receptionen 30 min
innan start. Begränsat antal platser.

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

www.sormlandsmuseum.se/
crafterwork

Ansvarig utgivare: Susanna Janfalk
Redaktör: Karin Andersson
Tel 0155-24 57 00,
info.museet@regionsormland.se
Besöksadress: Tolagsgatan 8, Nyköping
Postadress: Box 314, 611 31, Nyköping.
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Åsa Elzén: Träda – Fogelstadgruppen och jord. Visas till 26 jan 2021.

Häng med på en
digital visning!
Vill du veta berättelsen bakom en
mustachkopp, en stoppad strumpa,
en pestamulett eller en riktig häst
hov? I korta filmer berättar våra
antikvarier om olika spännande
föremål i våra Berättande magasin.
www.sormlandsmuseum.se/
utforska

En omskriven matta med anor
Missa inte denna utställning som
också är ett växande arkiv av Åsa
Elzén, med verk av Åsa Elzén,
Maja Fjaestad, Maren Holebakk
och Axel Fredriksson.
Här visas konst, fotografer och historiskt material från Fogelstadgruppen. Gruppen som var tongivande i
den svenska kvinnorättsrörelsen och
drev bland annat den berömda Kvinnliga Medborgarskolan (1925-1954, i
Julita, Sörmland).
År 1919 beställde Elisabeth Tamm
en matta av konstnären Maja Fjaestad
med önskan att den skulle utgå från en
träda. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den
trasig lades på vinden efter att bok-

stavligen ha slitits ned av första vågens
kvinnorörelse (och deras hundar). Träda är ett begrepp lånat från jordbruket
och betyder paus, vila och utveckling.
Till utställningen fnns ett skolprogram som vi kallar ”Normbrytare,
klassresenärer och revolutionärer!”
Det riktar sig till elever på högstadiet
och gymnasiet.
www.sormlandsmuseum.se/skolprogram

Utställningen ger mig lust att
på egen hand söka mer kunskap om Fogelstadgruppen,
helt i linje med inriktningen på Sörmlands museum.”
Birgitta Rubin, Dagens Nyheter.

"Ordling" på
utställningstorget
En utställning som gör det vardagliga
fantastiskt och det fantastiska vardagligt!
Konstnären och ordlaren Magnus
Lönn har tillsammans med Carina
Bodelson Lönn skapat utställningen "Butiken för
omöjliga saker". Här fnns
allt möjligt som
är omöjligt att
köpa.
Verket "Skriva
rent" visas nu på
Utställningstorget.
Vill du ställa ut på utställningstorget?
Läs mer: www.sormlandsmuseum.se/
utstallningstorget

www. sormlandsmuseum. se

Mikael Billborn visar ett stämpelur
från Nordiska kompaniet.

Söndagar är
barnens dag på
Sörmlands
museum
Varje söndag har vi aktiviteter på
Sörmlands museum för barn och
vuxna. Kungstornet på Nyköpingshus
är också öppet på söndagar med
visningar för barn.
I verkstäderna är det skapande i
fokus. Teman varierar mellan modell
teaterbygge, till att göra eget te eller
pepparkaksbak.
Varje söndag:

Statsministerbesök

Kl 10.30 Familjevisning i Kungstornet
"Tre bröder och ett gästabud"

Statsminister Stefan Löfvén med fru
Ulla Löfvén besökte Sörmlands museum i september! Paret blev nyfkna
efter utmärkelsen Årets museum. Vid
en visning i Berättande magasin stannade de extra länge vid berättelsen om
arbetarparet Karlsson som levde ett
kringfackande liv med lappade kläder
och några torkade fyrklöver i väskan.
"Jag blev extra tagen av att det handlar om vanliga människor" sa Stefan
Löfvén.

Kl 11.00 - 11.45 Familjevisning på
Sörmlands museum (olika teman)
Kl 13.00 -14.30 Familjeverkstad på
Sörmlands museum (olika teman)
www.sormlandsmuseum.se/sondagar

Du kanske också blir nyfiken på arbetarparet Karlsson? Se en digital visning om
arbetarparet och hur deras liv tros ha sett
ut: www.sormlandsmuseum.se/utforska
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