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Oktober är av tradition flytt-tid. Fram till 1819 var första söndagen i oktober 
- Mikaelidagen - den stora flyttdagen. Dagen kallades ”fardagen”. Senare flyt-
tades ”fardagen” till 24 oktober. 
Mikaelidagen var en kyrklig högtidsdag till ärkeängeln Mikaels ära. Veck-
an innan var det Mickelsmäss, en av det gamla bondeårets största högtider som 
markerade att sommar var på väg mot vinter. Nu skulle skörden vara bärgad och 
djuren togs in. Detta firades med skördekalas och marknader. 
Många var dessutom lediga, eftersom tjänstefolk under följande vecka hade rätt 
till en ”frivecka” och kunde säga upp sina tjänstekontrakt. Därav de många 
flyttarna. År 2018 flyttar Sörmlands museum till nya lokaler i Nyköpings hamn. 
Läs om det pågående bygget i nyhetsbrevet.

För tredje året i rad har forskare från 
Japan besökt Sörmlands museum. 
Föremålet för deras intresse är ett ja-
panskt lackerat skåp, troligen från 
mitten av 1600-talet. Forskningen rör 
allt från analyser av material och fär-
ger till skåpets tidigare historia. Om 
hur och när det kom till Sverige och 
om Ester Lindahl. 

Hon bodde i Stockholm och vista-
des tidvis i Sörmland. Hon testamen-
terade konst och möbler till Natio-
nalmuseum efter sin död. Sedan 1921 
är samlingen deponerad på Sörm-
lands museum. I samlingen finns bl a 
det  japanska skåpet dekorerat med 
förgyllda reliefframställningar.
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Forskarbesök från Japan
I år arrangeras Arkivens dag 12 november 
med temat Välkommen hem. 
Öppet hus på Sörmlands museums  
arkiv & bibliotek och Bild- och Företags-
arkivet Nyköping kl 11-15.

Glimtar ur arkiven under dagen:
• 60 år sedan de första 300 svenska 

 FN- soldaterna gjorde sin insats i 
 Suezkrisen. 

• Bränn-Ekeby – vår plats på jorden.
• Egnahemsföreningen UPA, för 

 NK- anställda.
• Hushållsundersökningen 1945. 

 Foto dokumentation av Lena Böcklin.
Dessutom bildvisning, kaffeservering, 
 tipspromenad.

Ö . Trädgårdsgatan 2, Nyköping .

Välkommen hem!
Arkivens dag

Forskarna Tetsuo Miyakoshi och  
Takayuki Honda från Meiji  

University undersöker det  
japanska skåpet i museets magasin. 
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rPriset 2016 går till Fredric  Bedoire, 

professor eme ritus i arkitekturhis
toria vid Kungliga Konsthögskolan. 

Ur juryns motivering: ”Hans förfat-
tarskap är mycket omfattande och har 
rört det mesta från kyrkor till gamla 
bondgårdar, stora institutionsbyggna-
der och industri miljöer. Ett särskilt in-

Stora historiepriset tresse har han  ägnat 
såväl enskilda bygg-
nader som den sam-
lade stads miljön i 
Stockholm.

I sitt senaste verk, 
Den svenska arki-
tekturens historia, 
(vol. 1-2, Norstedts förlag, 2015) har 
 Bedoire på 1000 sidor sammanfattat 
1000 år av svensk byggnadskonst”. 

Linda Eklund, redaktör
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Vad betyder det rent konkret?  
Jo, det här:

Magasin med öppna skåp, förvarings-
hyllor, montrar, bra utställningsljus 
och möjlighet att visa bilder, filmer 
och spela ljud. Det blir en ny form av 
rumsgestaltning och  museiberättelse 
– utställning och magasin på samma 
gång. Här ryms Sörmlands museums 
samlingar med bl a 70.000 föremål och 
1.000.000 bilder. Hela tiden fylls det 
på med nya människor, händelser och 
tider som vi inte har berättat om förut.  
Här finns också Nyköpings kommuns 
bild- och företagsarkiv. 
Utställningshallar av olika slag. Här 
ryms allt från en liten utställning 
gjord av en skolklass till stora kultur-
historiska temautställningar, samtids-
konstutställningar och internationella 
utställningar.  
Eventsal för alla möjliga slags evene-
mang – filmvisningar, konserter, kon-
ferenser, teater, performance, debat-
ter... I huset kommer det också att 
finnas rum för både sammanträden 
och fest.  

Pedagogiska verkstäder för musei- och 
konstpedagogik, trä- och textilverk-
stad ger plats för kurser och pedago-
giska program för alla åldrar.
Utomhustorg med utställningar, evene-
mang, lekplats och odlingar. Och så-
klart uteservering. 
Restaurang och café hör till huset. 
Museibutik med unika produkter som 
skapats av formgivare, konstnärer och 
hantverkare inspirerade av museets 
samlingar.
Produktions- och arbetslokaler. Här pro-
duceras t ex vandringsutställningar 
och pedagogikmaterial för arrange-
mang för hela länet.

Det nya museihuset byggs i området Spel-
hagen som ligger vid Nyköpings hamn . 
 Museet flyttar in våren 2018 och vid årets 
slut öppnas huset för besökare .

Läs mer om Sörmlands museums nya hus: 
www .sormlandsmuseum .se

Sörmlands museums nya hus
13 000 kvadratmeter stort inne 
och 6000 kvadratmeter ute. Nu 
byggs Sörmlands museums nya 
hus. Det blir en plats för  möten 
mellan människor från olika 
 tider, kulturer och sammanhang. 
Här kan olika berättelser, pers
pektiv, aktiviteter och upplevelser 
mötas, utmanas och utvecklas. 
Ett museum med många olika 
människor, erfarenheter, röster 
och minnen. Här möts  historia, 
nutid och framtid.

Överst: Utsikt från bostadshuset ”silon” med 
utomhustorget och nya huset.

Ovan tv: Sörmlands museums personal besö
ker det pågående bygget.

Ovan th: Just nu är ca 50 yrkesarbetare på 
plats vid husbygget. 

Th: Sörmlands museums nya hus blir en plats 
för människor, föremål, berättelser, arkiv

material och möten. Här är en illustration av  
hur samlingarna kan avändas. Ritningar och illustrationer: Carlstedts Ark och Urbio.
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Tom Westerdahl är platschef på NCC 
som bygger Sörmlands museums nya 
hus.

Tom Westerdahl berättar att den 
största utmaningen med husprojek-
tet varit att hitta de rätta tekniska lös-
ningarna på de mycket omfattade in-
stallationsarbetena. Det gäller t ex el, 
lås/larm, värme, ventilation, sprinkler-
system. Detta kräver mycket noggrann 
planering och samordning.

Det som utmärker ett museihus-
bygge av detta slag är de extra höga 
kraven gällande det mesta. Hit hör 
höga säkerhetsklasser, stor tillgäng-
lighet, bra akustik, stor brandsäkerhet 
och inte minst en god arkitektur, fort-
sätter Tom Westerdahl.

Det är en mängd människor invol-
verade i bygget. Just nu är ca 50 yr-
kesarbetare på plats - markarbeta-
re, snickare, betongarbetare, murare, 
stommontörer, elektriker, rörmokare, 
ventilationsmontörer, sprinklermon-
törer, maskinförare, brunnsborrare, 
brandisolerare m fl. 

Tom Westerdahl tycker att de gra-
fiska betongelementen som pryder fa-
saden är något som bör lyftas fram lite 
extra med huset. Dessa bilder visar 
sörmlänningar från hela världen och 
från olika tider. Bilderna är ett urval av 
museets rika fotosamling. Fasaden blir 

• 575 betongpålar håller upp huset .

• Sprinklertanken innehåller 410  
kubikmeter vatten .

• Eventsalen rymmer 250 personer 
vid event och 100 personer vid 
landstingsfullmäktigemöten .

• 5 lastbilar per dag i 130 dagar har 
levererat stommen till huset från 
Lettland via Nynäshamns hamn .

• Värme och kyla till huset kommer 
från energibrunnar som borras ner 
i marken runt huset . Totalt  34 st 
borrhål som vardera borras genom 
45 meter lera och därefter 200  
meter i urberget . Den totala borr-
djupslängden är ca 8330 meter .

på detta sätt en utställning som alltid 
är öppen. 

Men det finns mycket annat som 
också är lite extra menar Tom Wester-
dahl, t ex eventsalen och utställnings-
salarna. Han avslutar med att framhålla 
att NCC och dess underentreprenörer 
är mycket stolta över att ha fått uppdra-
get att bygga detta unika hus.

Den grafiska betongen är på plats på ytter fasaden.

SÖRMLANDS MUSEUMS NYA HUS

Brunnsborrare  
och grafisk betong

Projektsamordnare  
Marianne Lundberg Öppet: 12 nov 2016 - 25 feb 2017  

Multeum, Strängnäs . Fri entré .

Se tider på www .strangnas .se/multeum

Öppna visningar i utställningen: 
23 nov och 7 dec, kl 11 .30-12 .00 .  
Fler visningar under 2017 . 

Psst: Till utställningen finns också ett 
 pedagogiskt program för skolor .  
Läs mer: www .sormlandsmuseum .se/ 
skolprogram-kpk

Koll på 
kläder

En utställning som följer kläders resa 
från fiber till trasa. Nutid blandas med 
dåtid. Titta in i en garderob från 1946 
och en från 2014, testa dina klädkun-
skaper i en t-shirt-tävling och titta på 
kortfilmer. 

Vernissage 12 november.  
Christer Hermansson, Strängnäs  
kulturchef, inviger kl 11.11.

Visning av utställningen kl 11.30. 

Textil workshop i utställningen  
kl 11.30 -13.30.

UTSTÄLLNING

      husfakta:

Varifrån kommer dina kläder? 

Börjes Herr och Gossekiperingsaffär i 
Nyköping, 1960tal.

5
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Ont i själen 
och överallt

I Sörmlands museums pro
jekt ”En perfekt människa?” 
 undersöker vi hur funktions
förmåga och normer påver
kar oss idag och har gjort 
 historiskt. 
När är vi funktionsdugliga och när är vi 
det inte? Hur ser samhället på vår ar-
betsförmåga? Förutsättningar som sett 
olika ut under olika tider och på olika 
platser i världen. 

Nu söker vi dig som har erfarenhet av 
funktionshinder och funktionsnedsätt-
ningar. Vi intresserade av att höra om 
dina erfarenheter av att söka arbete, att 
jobba eller vara arbetslös. 

Vi träffar dig gärna för en intervju. Men 
det går också bra att skriva ner och 
skicka din berättelse till oss. Det insam-
lade materialet arkiveras för framtiden i 
vårt arkiv. Ett urval av materialet kom-
mer användas för att skapa publik verk-
samhet i det nya museihuset. 

Men det är givetvis du själv som 
 bestämmer om och på vilket sätt den 
 berättelse du lämnar ifrån dig får 
 användas. 

I Sörmlands museums samlingar finns 
cirka 60 000 föremål, 700 000 fotogra-
fier och 400 hyllmeter arkivmaterial. Vi 
vill alltid komp lettera våra samlingar 
med fler berättelser. 

Hör av dig till Helena Wärnhjelm,  
tel 072-145 38 26,  
e-post helena .wärnhjelm@dll .se

Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 
12 oktober - 10 november. Fri entré.  

I utställningen möter du patienter 
på hospitalen i Nyköping och Sträng-
näs under 1920-talet. Vilka var de? Och 
hur var livet på en institution? En tid 
då psykvården expanderade, de slutna 
institutionerna blev fler och antalet pa-
tienter ökade radikalt. Genom journa-
ler, brev och en unik samling fotogra-
fier skapas en bild av psykvården för 
nästan hundra år sedan.

Hej Lars-Eric 
Wahlberg,  
länskonst-
konsulent! 

Vad är konst-
dygnet för något?

Det är ett dygn fyllt av föreläsning-
ar, samtal och workshops om att ska-
pa engagemang och delaktighet genom 
konst idag, regionalt, nationellt och in-
ternationellt.

Vem vänder sig konstdygnet till? 

Främst till alla som på något sätt arbe-
tar inom konstbranschen. Men givet-
vis är alla som vill välkomna. 

Vad vill du lyfta speciellt ur  
programmet?

Jag tycker att själva huvudfrågan för 
dygnet är jätteviktig, ”Kan samtids-
konsten bygga broar mellan kulturer 
och över generationer?”  Det är också 
det som är mitt uppdrag som konst-
konsulent. Hur kan folk mötas, förstå 
sig själva och sin omgivning genom 
konsten?

Torsdag 17 nov - fredag 18 nov .  
Plats: Scenkonst Sörmland, Eskilstuna 

Läs mer: www .sormlandsmuseum .se/beso-
ka-och-gora/kalendern/konstdygnet

Anmäl senast 7 nov . Kostnad 350 kr . 

Huvudarrangör 2016 är Sörmlands 
 museum . Medarrangörer: Landstinget Väst-
manland, Kulturenheten Uppsala och Regi-
on Örebro län . Samarbetspartners: Riks-
utställningar, Moderna museet, Sveriges 
konstföreningar och Konstfrämjandet .

KONSTDYGNET UTSTÄLLNING

SKÄRSVARVA 1 november, kl 9-16.  
Nyköping. 
MÅLA, TRYCKA OCH BRODERA på 
tyg, 2 november, kl 9-16. Eskilstuna. 
TOVA 1 november, kl 9-16.  
Katrineholm. 
ÅTERBRUKA PLÅT 2 november,  
kl 9-16. Katrineholm. 
Anmälan senast 10 okt .

NÅLBINDNING 12-13 november  
kl 9.00–16.30. Båvens Spinnhus,  
Sparreholm. 
Anmälan senast 21 oktober.

SKÄRSVARVNING 25-27 november  
kl 9.00-17.00. Nyköping. 
Anmälan senast 4 november.

Fortbildning för slöjdlärare Kurser för alla

NYKÖPING 19 NOVEMBER kl 10.30-16.

Vi testar på syrafärgning av ull och silke 
med textilkonstnären Erik Torstensson.

Info och föranmälan: karin.edlund@dll.se 
eller www.sormlandsmuseum.se/textil-
akademin

Kostnad 200 kr för medlemmar i 
 hemslöjdsföreningen Sörmland, 250 kr 
för övriga.

Träff med Sörmlands  
Textilakademi 

Anmälan till: kurser .sormlandsmuseum@dll .se . Kurserna har begränsat antal platser .  
Info: www .sormlandsmuseum .se/kurser

  V
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En dag i augusti arbetade hela skolan 
med att göra en gemensam tillsam-
manskrona – en halmkrona pyntad 
med vass, sugrör, ull, rönnbär, pärlor. 
Eleverna gick också en tipspromenad 
med frågor utifrån slöjdarbetet. Varje 
barn gjorde varsin girlang till kronan 
som nu pryder skolans bildsal. 

Arbetet fortsätter under hösten då 
museet och skolans åk 2, med tre klas-
ser, slöjdar vidare tillsammans. Slöjd-
arbetet är en del av projektet ”Kulturarv 
och språk” som är ett integrationspro-
jekt med stöd av kulturrådet för att 

En tillsammanskrona blir till
främja integration och språkutveckling 
genom slöjd och hantverk.

Hej Daniella, Raza och Agnes, åk 2  
på Fröslundaskolan!

Var det något som var extra lätt eller 
extra svårt med att göra kronan?

Agnes: Det var svårt att sätta de platta 
pappren, det var trögt att få nålen att 
gå igenom.

Daniella: Det svåraste var med nå-
len, om tråden hoppade ut. Det var 
lätt med de olika materialen. En flicka 
hjälpte mig att göra ullbollar, det var 
lite svårt men sedan var det enkelt när 
jag gjorde en till själv.

Raza: Jag håller med om de platta papp-
ren och när tråden hoppade ur nålen.

Frankrike, Beirut, Moskva, Egypten… Arvid Ek har  
fotat världens alla hörn. Hans bilder ger en unik inblick  
i en människas upplevelse av världen, så som den såg ut  
under åren 1952-1978.

www .sormlandsmuseum .se/utforska

Under rubriken ”Utforska” på Sörmlands museums webbsida kan du 
ta del av berättelser och fotografier ur samlingarna . Här kommer du 
så småningom också att kunna lära dig mer om kulturmiljö och hitta 
 extramaterial från våra utställningar . Innehållet fylls på efterhand .

Jorden runt med Arvid Ek

Var det något av materialet som ni 
gjorde kronan av som du tyckte var 
extra fint och bra att arbeta med?

Raza: Jag tyckte bäst om rönnbären.
Agnes: Jag tyckte bäst om ullbollarna.
Daniella: Jag vet inte, allt var roligt och 
det var nya spännande material.

Vad var roligast med att göra till-
sammanskronan?

Raza: Att göra min tråd var roligast.
Daniella: Det var roligt med alla  olika 
material och att sätta ihop sin egen 
tråd.
Agnes: Allt med hela dagen var roligt. 
Det var nästan roligast att se hur till-
sammanskronan blev när den var klar. 
Jag vet inte vilken del som är min läng-
re. Alla är fina.

Krukmakare, fotad under en resa till Egypten 196264.

I höst arbetar Sörmlands muse
ums hemslöjdskonsulenter till
sammans med Fröslundskolan  
i Eskilstuna. 
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Sörmlands museums nyhetsbrev kommer  
ut fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Karin Lindvall
Redaktör: Linda Eklund, 0155-24 71 98 
linda.eklund@dll.se

Besöksadress: Ö Trädgårdsg 2, Nyköping 
Postadress: Box 314, 611 26, Nyköping
0155-24 57 02, info.museet@dll.se
www.sormlandsmuseum.se 
Facebook, Instagram och Twitter.

En tillsammanskrona blir till
Upptäck läskiga saker i mörkret under 
Nyköpingshus tillsammans med mu-
seets pedagoger. Ta med ficklampa och 
sätt på oömma kläder. Max 20 barn, 
från 5 år och uppåt. Samling på vind-
bryggan vid Nyköpingshus.

OBS måste föranmälas: bokningen@dll .se 
Måndag 31 oktober - fredag 4 nov . kl 11 .00 
och kl 14 .30 . 

Psst: Dessa dagar har Kungstornet öppet 
kl 12 .00-14 .30 .

i kasematten 
- för modiga barn!  

Besök utställningarna om medel-
tiden och det sena 1500-talet, gå på en 
visning, leta råttor och prova riddar-
hjälmen. Eller ta en paus på slottets 
privet* i Drabantsalen och vila benen.

Kungstornet är öppet  
alla söndagar i höst

* Privet är ett mycket gammalt ord 
för dass. Det äldsta kända belägget 
finns i en fornsvensk legend om 
Sankta Felicula. Hon vägrade att av-
säga sig sin kristna tro och vägrade 
gifta sig med en herreman vid namn 
Flacchus. 

Efter att ha misshandlat henne halvt 
till döds kastade hans hantlangare 
ned henne ”i eth orenasta priweth, 
oc ther bleff hon dödh, aff wärste 
lukt”. 

Denna text nedtecknades i början av 
1500-talet. Ursprunget till ordet 
kommer från latinets privatus, som 
betyder ”enskild”.

Källa: Institutet för språk och folkminnen.

Öppet kl 10-16 varje söndag .
Barnvisning kl 10 .30
Vuxenvisning kl 12 .30-13 .15

Dasset, med hög fallhöjd, i Drabantsalen 
på Nyköpingshus har fascinerat barn och 
vuxna i alla tider.

Sörmlands museum är en del av   
Kultur & utbildning inom  Landstinget 
Sörmland.
Vill du inte ha - eller ha - nyhetsbrevet?  
e-posta info.museet@dll.se

1 nov: Svarvkurs för slöjdlärare Nyköping. Kl 9-16.

1 nov: Tovning för slöjdlärare Katrineholm. Kl 9-16.

1 nov: Höstlovsöppet i Kungstornet. Kl 12-14.30.

2 nov: Måla trycka och brodera på tyg för slöjdlärare 
Eskilstuna. Kl 9-16.

2 nov: Återbruka plåt för slöjdlärare, Katrineholm.  
Kl 9-16.

2 nov: Höstlovsöppet i Kungstornet. Kl 12-14.30.

3 nov: Slöjdverkstad i Fröslunda Eskilstuna,  
Gör ditt eget trollspö. Kl 13-15.30

3 nov: Höstlovsöppet i Kungstornet kl 12-14.30.

4 nov: Höstlovsöppet i Kungstornet kl 12-14.30.

6 nov: Öppet i Kungstornet 10-16, Barnvisning 10.30, 
Vuxenvisning 12.30.

12-13 nov: Kurs: Nålbindning, kl 9.00-16.30.

13 nov: Öppet i Kungstornet kl 10-16, Barnvisning  
kl 10.30, Vuxenvisning kl 12.30.

16 nov: Öppen slöjdklubb i Lagersberg, Eskilstuna, 
Kulturarv och språk. Kl 17-19.

19 nov: Textilakademin, färgning med Erik 
Torstensson, Nyköping.

19 nov: Täljakademin, tema hyvling, Flen. Kl 9.30-16.

20 nov: Öppet i Kungstornet kl 10-16, Barnvisning  
kl 10.30, Vuxenvisning kl 12.30.

25-27 nov: Kurs: Skärsvarvning, Nyköping. 

27 nov: Öppet i Kungstornet kl 10-16, Barnvisning  
kl 10.30, Vuxenvisning kl 12.30.

30 nov-1 dec: Flyttrea i Museibutiken.  
Åhuset, Östra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. Kl 11-18.

Kalendarium november 2016

Fynda i butikslagret  
inför flytten till  

nya museihuset  
i Spelhagen.

30 nov-1 dec  
kl 11-18

Å-huset,  
Ö Trädgårdsg 2, 

Nyköping


