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– Nu är det endast finliret kvar!
Det berättar Tom Westerdahl, byggledare och platschef på NCC, om hur långt arbetet med Sörmlands
museums nya hus i N
yköping har kommit. Under 2018
fortsätter finliret med inredning, installationskompletteringar, 
detaljarbeten, provningar och besiktningar. Då flyttar dessutom alla berättelser
in. Stora som små, alla lika viktiga.
Linda Eklund, redaktör

Var du
hemmafru
på 50- eller
60-talet?

Pepparkakor från Årdala
425 g smör
425 g mörk farin
1/4 l sirap
3 ägg
2 msk bikarbonat
2 msk pomeransskal, rivet
2 msk stött kanel
2 msk stötta nejlikor
½ msk stött vitpeppar
Ägget röres med kryddorna. Smör,
sirap och socker värmes och iröres.
Låt det kallna först. Bikarbonaten
röres i litet vatten och blandas i, och
sist så mycket mjöl att det blir en
stadig deg.
Receptet kommer från Sörmlands museums samlingar, men
vi vet inte mer om det.
På museet finns en stor samling från Sannerby i Årdala,
kanske kommer receptet därifrån?
www.sormlandsmuseum.se/sokisamlingarna

Hemma hos Nils G. B. Segerberg på Guldsmedsgatan i Nyköping. Vad kvinnan och barnet heter
vet vi inte. Bilden ingår i en undersökning gjord Socialstyrelsen 1945-1946. Foto Lena Böklin.

Ta hand om barn, handla mat, sylta,
safta, tvätta, stryka, lappa och laga.
Bilden av en hemmafru på 50-talet visar ofta en kvinna med lagt hår och
nystruken klänning i pastell, alltid med
ett leende på läpparna. Hur såg vardagen egentligen ut?
Vi vill komplettera samlingarna
med berättelser som inte tidigare berättats. Du kan antingen välja att bli intervjuad, skriva själv eller spela in din
w w w. sormlandsmuseum. se

berättelse. När du lämnat din berättelse bestämmer vi tillsammans hur den
får användas.
Hjälp oss att fylla Sörmlands museums samlingar med allas berättelser!
Kontaktperson: Charlotta Dahlén,
antikvarie, tel: 072-141 49 50,
e-post: charlotta.dahlen@dll.se
Se filmen med uppropet: www.sormlandsmuseum.se/hemmafru

Psst: mer om samlingarna på nästa sida.
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Ett flyttlass med berättelser
Om ett år flyttar Sörmlands
museum in i nya lokaler i
Spelhagen i Nyköping. 70.000
föremål, hundratals löpmeter
arkivmaterial och nästan en
miljon fotografier håller just
nu på att packas och flyttas.
Ungefär 50 % är redo för flytt.
Peter Ostritsch, chef för
enheten Samlingar och
som arbetar med projektet Berättande samlingar på Sörmlands museum, berättar om vad
som är den största utmaningen med flytten.
– Det är att i det nya huset kommer samlingarna att visas på ett helt
nytt sätt. Det är inte ”bara” att packa
upp saker och ställa dem ”tillbaka” på
samma plats. Vi kommer inte att placera föremålen i föremålskategorier eller
i materialgrupper, istället går vi steget
längre i att berätta sammanhängande
historier om människorna bakom föremålen. Vi blandar föremålsgrupper
med arkivmaterial och fotografier för
att skapa hela berättelser.
Peter berättar att Sörmlands museum sedan lång tid tillbaka har varit
noga med de dokumentationer som har
gjorts. Vid insamlingar har museet försökt att få in så mycket kunskap som
möjligt om givaren, inte bara om före-

Stora hörsalen i Sörmlands museums nya hus.

målet. Detta grundliga arbetssätt har
skapat bra förutsättning för de nya berättande samlingarna.
Sörmlands museum gör alltid aktiva
insamlingar, fortsätter Peter. Det handlar om berättelser som inte finns sedan
tidigare i samlingarna, om människor
vars berättelser inte har lyfts fram tidigare. I hög grad är det museets aktuella
projekt som styr vad som efterfrågas i
samlingarna.
– Det är ett otroligt spännande skede Sörmlands museum är i just nu.
Detta sätt att tänka och arbeta med
samlingarna är så unikt! Peter menar
att det inte finns något annat museum i
Europa som arbetar så här. Visst finns
det museer som har öppna eller inglasade samlingar, men ingen tar ett sådant helhetsgrepp på berättandet. Det
kommer att gå att dyka djupt ner i vad
det betyder att vara människa på olika
platser i olika tider, avslutar Peter.
www.sormlandsmuseum.se/nyahuset
Restaurangen växer fram i Sörmlands museums nya hus.

Är du med i Täljakademin?

Välkommen
till julslöjd!
Vi täljer roliga och föremål till julen:
tomtar, grötslevar, ljusstakar, änglar,
stjärnor, granar...
Ulf Andersson E ckardt och Ulrika
Eckardt handleder. Virke och en
del verktyg finns på plats att låna,
men ta gärna med egna pågående
projekt liksom verktyg.
Lördag 16 december kl 10-16.
Söderskolans slöjdsal,
Salstagatan 9, 642 36 Flen.
Anmäl dig snarast till:
Lotta Risberg, museiassistent,
tel: 0721-43 60 57.
100 kr för medlemmar i Hemslöjds
föreningen Sörmland, övriga 150 kr.
Läs mer om Täljakademin:
www.sormlandsmuseum.se/taljakademin

w w w. sormlandsmuseum. se
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Ett barn- och ungdoms
vänligt museum
Hej Kari Arnekleiv,
projektledare för
Målgrupp barn och
unga!
Sörmlands museums
nya hus ska bli barnoch ungdomsvänligt.
Hur kommer det att
märkas?

Det kommer att synas på många olika
sätt, eftersom målgruppen är så varierad med olika behov och förväntningar – små barn som besöker med sina
vuxna, barn och unga som kommer
till oss genom skolan, ungdomar som
besöker museet på egen hand. Museet ska vara en skön plats att träffas på
efter skolan, det ska gå att göra spännande upptäcksfärder i föremålsamlingarna på helgen, skapa i verkstäderna, leta gömda hemligheter eller varför
inte lära sig en ny lek i parken framför
museet.

Hur medverkar barn i planeringen inför
verksamheten?

Just nu åker vi runt i Sörmland och
träffar barn, unga och vuxna för att ta
reda på deras förväntningar på Sörmlands museum. Vi besöker t ex skolor,
från förskoleklass till gymnasiet, och
vi har visat museibyggnaden och berättat om den planerade verksamheten
i hela länet för Nyköpings ungdomsfullmäktige och Strängnäs ungdomsråd. Vi har fått massor av bra tips och
idéer.
Nu fortsätter vi att ta reda på vad
barn och unga är intresserade av, så
kanske ses vi framöver i pulkabacken, på skolgården, eller på familjecentralen. Vi ser fram emot att höra allas
åsikter!
Kontaktperson: Kari Arnekleiv, antikvarie,
tel: 073-866 58 28, kari.arnekleiv@dll.se
Nyköpings ungdomsfullmäktige och Strängnäs
ungdomsråd på besök vid museibygget.

Vad är Folk och Kultur?
Folk och kultur är ett kulturpolitiskt
konvent för att främja konst och
kultur i hela Sverige. Förutom spän
nande samtal, debatter och semi
narier, kommer Folk och Kultur att
presentera ett digert program av
professionella konstnärliga före
ställningar och upplevelser.
Folk och Kultur vänder sig till all
mänhet, politiker och kulturaktörer.
Vad gör Sörmlands museum
där?
Sörmlands museum deltar bland
annat med seminariet ”Flykt, mig
ration och exil – en dokumentation
av ett förändrat samhällsklimat”
som tar upp hur Sverige har tagit
emot flyktingar under de senaste
10 åren.
Ett annat seminarium heter ”Berät
tande samlingar med människan i
centrum” och handlar om hur be
rättelser om människor och sam
hällen kan gestaltas och synlig
göras med hjälp av föremål,
fotografier och arkivmaterial. Sörm
lands museum berättar om sitt
arbete med att analysera, komplet
tera och gestalta sina samlingar
och om hur de kommer att presen
teras och användas i det nya musei
huset och runt om i länet.
I en utställning på Folk och Kultur
visar museet två exempel på detta:
berättelsen om familjen Alder
strand i ett barnrikehus i Eskilstuna
och om diversearbetaren Johan
Karlsson och hans hustru Cecilia.
När: 7 – 10 februari.
Var: Munktellstaden, Eskilstuna
www.folkochkultur.se

Publik, deltagare
eller medskapare
– vem är du?
Att få veta vad människor vill använda Sörmlands museum till är ett stort
och viktigt arbete. Inför att det nya huw w w. sormlandsmuseum. se

set öppnar i slutet av 2018 läggs mycket energi på att ta reda på önskemålen
och förväntningarna på museets verksamhet.
I januari kommer du som prenumererar på nyhetsbrevet att få svara på en
enkät som rör detta. Givetvis är det
frivilligt att svara, men vi hoppas att
du bidrar till att göra vårt gemensamma museum ännu bättre. Frågorna

kan vara av övergripande slag eller mer
konkreta: Varför eller varför inte går
du på museum? Vilken dag och tid på
dygnet passar det dig bäst att besöka
museet? Föredrar du att vara publik,
deltagare eller medskapare – eller allt?
Kontaktperson: Natalia Berggren, enhetschef kommunikation, tel: 072-143 35 06,
e-post: natalia.berggren@dll.se
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Jul i Kungstornet

Nyår i Kungstornet

Utställningarna: Schack & Makt,

FOTA ÅRETS NYÅRSBILD i vår

Fursten och Fångar och korrektionshjon. Om makt. Om folk och fä, korrektionshjon och kungligheter under
medeltid, 1500-tal och 1800-tal.
”Guldmakarens hemlighet”, familje
visning. Rek från 5 år. Kl 10.30.
Visning i utställningarna kl 12.30.
Jakten på de försvunna mössen.

Hjälp oss att hitta dem!
Julpriser på keramik i museibutiken.

fotohörna med historiska hattar.
SKÅLA I CIDER och spå din framtid
med lyckokakor.
VAD KAN DU OM MEDELTIDA ORD?

Vinn priser från butiken.
ÖPPET 31 DEC KL 16-18
i samband med Nyköpings kommuns
nyårspromenad.
www.sormlandsmuseum.se/nykopingshus

ÖPPET KL 10-16
Sön 17 dec. Ons-fre 20-22 dec.
Ons-fre 27-29 dec. Ons-fre 3-5 jan.

Kan det vara guldmakarens smältdeglar?
Spännande på familjevisningen ”Guldmakarens hemlighet” i Kungstornet.

Julgranen hämtade vi alltid
söndagen före julafton.
Det var ju det vanliga,
det skulle man göra
på söndagen.
Det var ju den enda
lediga dag dom hade.
Statarflickan Alva född 1917

önskar Sörmlands museum

Sörmlands museums nyhetsbrev
kommer ut fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Karin Lindvall
Redaktör: Linda Eklund, 0155-24 71 98,
linda.eklund@dll.se

w w w. sormlandsmuseum. se

Tel 0155-24 57 02, info.museet@dll.se
Besöksadress: Ö. Trädgårdsg 2, Nyköping
Postadress: Box 314, 611 26, Nyköping

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