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Skoj under
jul och nyår!
I december fortsätter vi att bjuda på
juliga aktiviteter för stora och små.
Köp dina julklappar i vår butik eller
tillverka egna i våra verkstäder. Hos
oss kan du bland annat vika pappersstjärnor, göra julklappspapper
eller tälja en skinkpinne. Eller bara
ta en välbehövlig paus och se en utställning.
Under hela jullovet ordnar museet
fullt med skojiga aktiviteter för hela
familjen. Upptäck jultraditioner på
Nyköpingshus eller pyssla tygdjur i
museihusets verkstäder.
Missa inte! Eftermiddagsöppet på
nyårsafton – där du kan göra din
egen partyhatt!
Se hela programmet på vår webbplats.

En del av Region Sörmland

Ny länsmuseichef
från 7 januari
Susanna Janfalk blir ny länsmuseichef
när Karin Lindvall går i pension i janu
ari. Hon tillträder efter årsskiftet och
har 30 års erfarenhet i olika roller och
uppdrag, sedan 2008 som chef. De
senaste 15 åren har hon arbetat som
intendent på Arkitekturmuseet, nu
varande ArkDes, och avdelningschef
för samlingarna på Nordiska Museet.

Handla
julpynt och
klappar, skapa
julfint eller fantasidjur.

Utställning och kurser

Bli en mästare på att ta tillvara
Skapa med skräp, sy om ulltröjor
till vantar och lär dig göra den
klassiska takkronan himmeli av
gammalt papper.

Nu har vi släppt vårens kurser och
föreläsningar på temat återbruk.
Dessutom kan du lyssna till spännande föreläsningar, helt kostnadsfritt.
Utställningen på samma tema Konsten att ta tillvara – pågår till och
med den 19 april.

– Jag är glad och stolt över att få möj
lighet att fortsätta utvecklingsarbetet
på Sörmlands museum. Förutsätt
ningarna kunde inte vara bättre än i
den nya museibyggnaden med be
rättande magasin och engagerade
medarbetare, säger Susanna Janfalk.

Återbruk i januari

Sleva spaghetti
med toppen av din julgran
Av en förbrukad julgran går det att slöjda mycket! Hängare, grötvisp,
spagettiupptagare eller korg. Ta med en meter grantopp och kom på
crafterwork i Nyköping den 15 januari. Har du ingen egen gran kan du
få material på museet.
Läs mer och hitta fler spännande crafterworks på vår webbplats.

www. sormlandsmuseum. se rmlandsmuseum. se
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Ny utställning

Vi är helt
normala
men våra
sjukdomar
ses som
något
onormalt
Hon dolde sin depression så väl att
inte ens hon själv förstod att hon var
sjuk. Tills morgonen när hon bestämde sig för att lämna familjen, vännerna och livet och hoppa ut genom
fönstret.
Mariana är en av åtta personer som
berättar sin historia om psykisk ohälsa i den nya utställningen ”Hur mår
du?”.
Berättelserna handlar om kamp,
skam, acceptans och överlevnad. Mitt
i vardagen mellan dagishämtningar,
jobbkonferenser och bowlingmatcher.
Mariana valde att delta i utställningen för att ta bort tabun och skammen.
– Det är så många fler än jag som
går runt och inte vågar söka hjälp.
Jag tror att jag är en ganska vanlig

mamma och vi kan också må psykiskt dåligt. Trots att vi är helt normala tycker många fortfarande att
psykisk sjukdom är onormalt.
Vad har det betytt för dig att delta
i utställningen?

Det har varit en del av min rehabili
tering. Jag har blivit övertygad om att
mina problem inte var konstiga. Den
insikten har hjälp mig och jag vill att
utställningen ska hjälpa även andra.
Vad tycker du behöver förändras
när det gäller frågan om psykisk ohälsa?

Mariana, 36, delar sin berättelse om psykisk ohälsa i nya utställningen "Hur mår
du". Hon bor i Nyköping med sin man
och två döttrar. Mycket av fritiden går åt
till familjen, bland annat tränar hon sina
döttrars innebandylag.

satsade ännu mer på förebyggande insatser bland barn, redan på förskolan.
Utställningen "Hur mår du?” visas till och med 30 oktober 2020.
Pedagogik och skolprogram startar
på det nya året. Håll utkik på
www.sormlandsmuseum.se.

Vi behöver komma till en punkt där
psykisk ohälsa betraktas som normalt
i samhället. De här sjukdomarna är ju
inte konstigare än andra sjukdomar.
Dessutom är psykisk ohälsa så utbrett
i unga åldrar, så jag önskar att man

Vinnare av Kulturarvspriset 2019
"Tillsammans berättar
de Sörmlands historia
på ett nyskapande sätt"

Sörmlands museum fick i oktober ta
emot Kulturarvspriset 2019 för sitt
sätt att skildra människors historia.
www. sormlandsmuseum. se

Bakom priset ligger museets unika berättande magasin, som är placerade
mitt i huset, något som juryn betonar
i motiveringen: ”De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om
människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bak-

grund och könsidentitet. Med olika
livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar – tillsammans
berättar de Sörmlands historia på ett
nyskapande sätt."
–Det är fantastiskt roligt att vi får
detta fina pris, säger länsmuseichef
Karin Lindvall. Vi har arbetat länge
med att göra museets samlingar tillgängliga och visa tydligt att de handlar om människor och deras berättelser. Priset är en bekräftelse på detta
stora arbete.
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Konsten tar
vid när orden
inte räcker till

Ny teknik
väcker liv
i historien
Den interaktiva utställningen ”Ivar
på Långmaren – ett barn för 100 år
sedan” är en av vinterns nyheter för
museets unga besökare. I ett unikt
projekt med Riksantikvarieämbetet
har museet bokstavligen byggt ihop
ett av de inglasade magasinen med utställningen Vara barn.
Genom att titta på filmer, lyssna
och lösa olika uppgifter kan besö-

Missa inte den interaktiva utställningen
"Ivcar på Långmaren"

karna få föremål att röra sig i museets inglasade magasin. Pojken Ivar
Karlssons liv är väldokumenterat på
museet tack vare såväl fotografier
som föremål.
– Att låta besökarna interagera med
museers samlingar har länge varit ett
högaktuellt ämne. Här ville vi kombinera den digitala tekniken med våra
fysiska föremål så att barnen får en
större chans att uppleva alla de berättelser som våra föremål bär på. På det
här sättet blir våra samlingar ännu
mer tillgängliga och användbara. Då
passade berättelsen om Ivar perfekt,
säger Peter Ostritsch.

Minnen, trauman och förluster från krigets Syrien. I den nya
utställningen ”Thoughts on av
Vague Road” – curerad av Abir
Boukhari - möts fem syriska
konstnärer i berättelsen om sina
liv. Genom bland annat målningar, videoinstallationer och broderi
berättar de om krigets fasor, om
smärtsamma förluster och en vag
och oviss framtidsbild.
– Det är upplevelser och erfarenheter som inte kan uttryckas på
samma sätt med ord. I stället blir
konsten det universella språk som
kan nå fram till många människor
och samtidigt synliggöra de trauman, minnen och förluster de
drabbats av, säger Joanna Nordin,
curator på Sörmlands museum.

Thoughts in a Vague Road v
 isas
till och med den 16 februari.

Bjud på fest
i museets
restaurang!

Åke Ericsons prisbelönta fotobok finns att köpa i museibutiken under utställningsperioden.

Planerar du något firande under
nästa år? Födelsedag, förenings
jubileum eller företagsevent? Du
vet väl att du kan boka museet
som festlokal? Kontakta
bokningen@regionsormland.se
eller ring 0155-24 57 00.

Gripande skildring av romers utsatthet
Du har väl inte missat Åke Ericsons
fotoutställning Non Grata? Under åtta
år reste Åke Ericson i tio europeiska
länder för att dokumentera romers liv
och utsatthet. Resultatet blev fotoutwww. sormlandsmuseum. se

ställningen Non Grata som har visats
runtom i världen, i såväl Stockholm
som New York och Sofia. Non Grata
visas på Sörmlands museum till och
med 11 januari.
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Gobitar ur kalendariet
Ons 18 dec

Tor 26 dec – sön 29 dec

Bli en mästare på att ta tillvara

Visning i utställningen Konsten att
ta tillvara Kl 16.30-17.00

Jullovsaktiviteter varje dag. Vi gör
gulledjur med ståltråd och sönder
tvättade ullkläder. Kl 11-14.

12 jan Familjesöndag. Tälj pennor
och fantasidjur.

Crafterwork. Uppesittarkväll i
alla verkstäder! Vi välkomnar
julen i hela museet! Skapa egna
julgransdekorationer av papper och
grannlåt. Tälj skinkpinnar, tomtar,
senapsspadar. Tryck eget omslags
papper och julkort. Kl 17-20.
Föredrag. Julmat genom historien,
Gudrun Anselm. Restaurangen kl 18.

Sön 22 dec
Julklappsvisning i Berättande
magasin kl 12.
Familjesöndag Tomteverkstad
kl 13–15. Vi skapar våra egna
smällkarameller.

Nyårsafton 31 dec
Öppet under Nyårspromenaden:
Kungstornet kl 15.30–18.
Sörmlands museum kl 15.30–18,
gör din egen partyhatt.

Visningar i Kungstornet
22 dec, 26 dec–30 dec, 2-5 jan. Kl
10-16
Familjevisning. Jul i slott och koja,
kl 10.30.
Visning av Kungstornets utställningar
kl 12.30.
Temavisning Lutfisk och 1½ kvarter
söt mjölk – Berättelser från Nyköpingshus i juletid, kl 14.00.

Läs om allt annat som händer: www.sormlandsmuseum.se
Crafterwork onsdagar udda veckor har nya tider från årsskiftet 16.30–19.00.

15 jan Crafterwork. Återbruka din
grantopp. Tälj en spagettislev eller en
hängare
18 jan Kurs: Sy vantar och handledsvärmare av ylletröjor och broderier.
Föranmälan.
29 jan Crafterwork. Sy eller virka fruktpåsar och shoppingkassar i
återbrukad textil.
8 feb Kurs: Gör en himmeli (tak
krona) av återbrukat papper.
Föranmälan.
12 feb Föredrag: ”Värdefullt
eller värdelöst? Textilt avfall förr
och nu”. J ohanna Törnqvist och
Ylva Sjöstrand
29 feb Föredrag: ”Är återbruk en
trend?”. Eva Svensson
11 mars Crafterwork. Fläta korgar
av tidningspapper.
14 mar Kurs: Precious Trash
Workshop med Johanna Törnqvist. Lär dig att skapa med skräp.
Föranmälan.
Håll utkik efter 2020 års kurser i slöjd
och byggnadsvård på
www.sormlandsmuseum.se/kurser

Sörmlands museums
nyhetsbrev kommer ut
2-4 gånger per år.
Ansvarig utgivare: Karin Lindvall
Redaktör: Johanna Haugnes
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
önskar Sörmlands museum

Kokerskan Hildur Ekroth på Gimmersta i Julita kokar julgröt. Foto: Erik Wiksholm 1964.
www. sormlandsmuseum. se

Öppettider 2020
Tis–sön kl 10–17, ons kl 10–19
Kungstornet söndagar kl 10–16
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