Välkommen
till Sörmlands
museum
Öppet, gratis och nära!

Sörmlands museum
Välkommen till sommarens utställningar, kurser och program.
För stora och små, inne och ute, på museet i Nyköping och runt om i hela länet.
What is love? En utställning om den romantiska kärleken, om hur människor – under
olika tider och omständigheter – visat sin kärlek för varandra. Visas till 20 november 2022.
Inte bara färg. Om naturens färger, kungliga förbud och hemliga recept. En utställning
om hur människan låter naturen ge färg – historiskt och i nutid, i Sörmland och i världen.
Visas till 23 oktober 2022.
Linn Fernström. En suck, snyftning, andetag eller lätt beröring. Måleri, teckningar
och skulptur av Linn Fernström, en av Sveriges främsta samtidskonstnärer.
Visas 11 juni till 2 oktober 2022.
Avfärd. Avgångsutställning med elever vid Eskilstuna folkhögskola Konst 2.
Visas 18 juni till 11 september 2022.

Berättande magasin
Kliv in i museets samlingar och följ med på
en guidad visning, bland människor och
berättelser från olika tider.
Vara barn
Om att vara barn idag och hur det var
förr. Om kojor, rosa sockervadd och andra
viktiga saker.
Historiska ögonblick i Nyköping,
från 1850 till idag. Hur staden växte fram
genom stora och små händelser.
Gripes modellteatersamling
Sagor och miniatyrlandskap baserade
på Harald och Maria Gripes litterära och
konstnärliga skatt.
Kurser i slöjd och byggnadsvård
Arrangeras på Sörmlands museum och
andra platser i länet. Kursprogram hittar
du på www.sormlandsmuseum.se/kurser

Sommar i museiparken
Njut av sommaren i Sörmlands museums museipark! En stor och härlig plats för spel,
lek och skapande. Koppla av i en hängmatta eller på uteserveringen, låna leksaker
från leksaksboden eller hitta något gott i våra odlingslådor.
Konst i stor skala! Skapa tillsammans med inspiration från Linn Fernströms måleri.
28 juni–24 juli, tisdag–söndag kl. 11–16.
Trollformler, magiska örter och mystiska tecken! Lär och
utforska i och runt museet i egen takt på temat magi.
26 juli–28 augusti, tisdag–söndag kl. 11–16.
Läs mer om aktiviteterna på www.sormlandsmuseum.se
Psst! Missa inte Upptäckarbladet – barnens egen museiguide!

Sörmlands
museums
restaurang
och butik

Gratisexemplar av Upptäckar
bladet finns i vår reception.

Restaurang och kafé med det gröna i fokus och mat
lagad på närodlade, ekologiska och hållbara råvaror.
Dagens lunch serveras tisdag–lördag.
Museibutik med unika produkter framtagna av
sörmländska konstnärer, slöjdare och formgivare.
Besök även www.sormlandsmuseum.se/butiken

Stadsvandringar i Nyköping
Stadsvandringar alla dagar i veckan, 7 juni–31 augusti. Alla vandringar är gratis
och tar ca 60 min. Start kl. 12 utanför Turistbyrån vid Stora torget.
Mån: Medeltida liv
Tis: Jakten på detaljen – en arkitekturvandring
Ons: Parker och trädgårdar – nytta och nöje för folk och furstar
Tor: Från nattfrieri till partnerskap – en kärleksvandring
Fre: Historisk vandring vid ån
Lör: Historisk vandring vid ån
Sön: Historisk vandring vid ån

Bilder som berättar
De senaste 100 åren har vi gått från självhushåll till snabbköp, från jordkällare och förråd
till kyl och frys, från eldstad till induktionsspis. Välkommen till en fotoutställning, utomhus
i parken utanför Sörmlands museum. Utställningen visas även i Flen, Oxelösund, Trosa
och Vingåker med foton från respektive ort. 18 juni till 4 september, dygnet runt.
www.sormlandsmuseum.se/bildersomberattar.
Stendörrens naturreservat firar 50 år!
Jubileumskalas! Aktiviteter och upplevelser för hela familjen! Knyt knopar och nät, lyssna
på musik, ät tårta och mycket mer. 18 juni kl. 10–21. I samarbete med Länsstyrelsen.
Dramatiserad visning om syskonen Holmbergs somrar i skärgården under tidigt 1900–tal.
Samling vid Naturum. 21 augusti kl. 13.
ANTENN ljudkonstfestival 2022: LjudRymd – ett mikro makro kosmos
Ljudinstallation och aktivitet i museiparken, i samarbete med Föreningen Ljudtornet.
27 och 28 augusti.

Nyköpingshus
Öppet dagligen juni, juli, augusti kl. 11–17. Fri entré.
I Kungstornet vid Nyköpingshus finns utställningarna “Fångar och korrektionshjon –
Nyköpingshus på 1800-talet”, “Schack och makt” och “Fursten”. De handlar om straff, makt
och vanmakt. Du får också veta mer om det dramatiska gästabudet som ägde rum 1317.

Dagliga visningar juni, juli och augusti
Alla visningar är gratis och med begränsat antal platser. För mer information om biljetter:
www.sormlandsmuseum.se/program
800 år av makt och maktlöshet – en utomhusvandring på Nyköpingshus
Varje dag kl. 13.15. Ca 45 min.
De bortglömda barnen – en familjevisning om 1800-talets fångar
Varje dag kl. 14.15. Ca 30 min. Rek fr 7 år.
Nyköpingshus genom århundradena – visning i Kungstornets utställningar
Varje dag kl. 15.15. Ca 45 min.
Bli en historiedetektiv!
Här hittar du uppdrag och karta.

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de
röda vimpelprydda stolparna så får du veta mer om staden
och olika stadsbor som hattmakare, fabriksarbetare och
hembiträden. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his

Nynäs slott och naturreservat
Slott, slottspark, gårdsbutik, restaurang och utställningar.
Ett fantastiskt besöksmål till den stora naturen med de små äventyren.
Dagligen 27 juni–14 augusti.
Lördag–söndag 30 april–26 juni,
20 augusti–25 september.
Alltid kl. 11–16.

Utställningar producerade
av Sörmlands museum:
Hållbara hus
Om vad det framtida och mer
hållbara byggandet kan lära från
traditionell byggnadsvård och traditionellt bygghantverk.
Fyll skafferiet – från självhushåll till trend
Lär dig olika typer av mathantverk; konservera, sylta, safta, göra ost, tillverka korv och
baka bröd med surdeg. Inspireras till eget mathantverkande!
Tänka med jorden
Konstnärerna i Kultivator och elever från Öknaskolan har skapat ett slott för biologiskt
mångfald. I samarbete med Nynäs slott och Art Lab Gnesta. Visas 27 juni–14 augusti.
Konstverkstad för familjen
Prova på att tillverka armband av brännässlor, lövpyssel, barkkonst och naturliga
hudvårdsprodukter. Fri entré. I samarbete med Nynäs slott. 29 juni, 6, 13, 20 juli kl. 11–16.
Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning och lär dig mer om människorna
som levde och arbetade på Nynäs slott. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his

Sörmlands museum i Trosa

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna
så får du veta mer om turisterna, badgästerna och ledigheten. Om när svenskarna fick
semester och Trosa blev en badort. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his
Bilder som berättar
De senaste 100 åren har vi gått från självhushåll till snabbköp, från jordkällare och förråd
till kyl och frys, från eldstad till induktionsspis. Välkommen till en fotoutställning, utomhus
vid Östra hamnplan. Utställningen visas även i Flen, Oxelösund, Nyköping och Vingåker
med foton från respektive ort. 18 juni till 4 september, dygnet runt.
www.sormlandsmuseum.se/bildersomberattar

På 1920–talet fanns det gott om ål i svenska fiskevatten.
Tore Andersson lyckas med att hålla i det hala bytet.
Sedan 2007 är ålen fridlyst. Foto: Familjen Andersson.
Trosa hembygdsförening.

Sörmlands museum i Gnesta

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna
så får du veta mer om hur ett stationssamhälle växte fram. Om de tekniska systemen och
infrastrukturen. Om spår, rör och ledningar. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his
ANTENN ljudkonstfestival 2022: LjudRymd – ett mikro makro kosmos
Gnesta vattentorn, i samarbete med Föreningen Ljudtornet. 27 och 28 augusti.
Besök Ullevi hällristningar!
Besök Ullevi hällristningar i sommar. Perfekt som avstickare under utflykten. Bekanta dig
med en intressant fornlämning från bronsåldern och upplev den vackra sörmländska
naturen. Ristningarna ligger med utsikt över Nyckelsjön ca 10 minuters bilfärd nordväst
om Gnesta. Koordinater: 59.12695750421182, 17.200687999825657

Sörmlands museum i Katrineholm

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna
så får du veta mer om hur Katrineholm blev en industristad och hur arbetarrörelsen växte
fram. Om nybyggarna, fabrikörerna och arbetarna. Och om några starka kvinnor som
krögerskan, fackföreningskämpen och kvinnorna på Fogelstad. Historien i Sörmland finns
på 13 platser i länet. www.sormlandsmuseum.se/his

Himlastegen kallades
gångbron över järn
vägen. Den var klar 1901
och ersattes 1984 av en
ny bro som 1996 ersattes
av en tunnel.

Sörmlands museum i Vingåker

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna
så får du veta mer om kläder, kropp och konfektion. Om kläderna och den industri som
skapades kring tillverkningen av dem. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his

Året är 1910 och det är dags att skära råg hos Gustav Olsson.
På den tiden odlades en annan sorts råg, med meterhöga
strån. Handkraft var det som stod till buds när det skulle
skördas. Fram till slutet av 1920-talet var råg det viktigaste
sädesslaget till bröd. Fotograf: Herman Brewitz.

Bilder som berättar
De senaste 100 åren har
vi gått från självhushåll till
snabbköp, från jordkällare
och förråd till kyl och frys,
från eldstad till induktionsspis.
Välkommen till en fotout
ställning, utomhus i Tennis
parken. Utställningen visas
även i Flen, Oxelösund, Trosa
och Nyköping med foton
från respektive ort. 18 juni till
4 september, dygnet runt.

www.sormlandsmuseum.se/bildersomberattar
Slöjda och forntidsvandra
Prova på slöjd och hantverk tillsammans med en pedagog från Sörmlands museum, följ
med på en vandring på ca 2 km tillsammans med en arkeolog. Samling vid entrén till
Sävstaholms slott. I samarbete med Länsstyrelsen. 30 och 31 augusti, 1 september kl. 15–19.

Sörmlands museum i Flen

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna så
får du veta mer om försvar och säkerhet, om övningsplatsen, soldaterna och militärliv i fred
och krig. Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet. www.sormlandsmuseum.se/his.
Street art på torget
Var med och skapa en street art–vägg och passa på och lär dig göra schabloner med
historiska motiv. Utanför och i Flens bibliotek. 4–8 juli och 8–12 augusti kl. 11–15.
Bilder som berättar
De senaste 100 åren har vi gått från självhushåll till snabbköp, från jordkällare och förråd
till kyl och frys, från eldstad till induktionsspis. Välkommen till en fotoutställning, utomhus
utmed Järnvägsbron. Utställningen visas även i Oxelösund, Trosa, Nyköping och Vingåker
med foton från respektive ort. 18 juni till 4 september, dygnet runt.
www.sormlandsmuseum.se/bildersomberattar
Livet på heden
En utställning i Malmköping om soldater och gymnaster på Malmahed. I huset där
soldaterna vid Södermanlands regemente en gång sov. Följ historien i miljöer, foton,
film och en ljudburk. Öppet juni–augusti, onsdag–lördag, kl. 12–16.
Slöjda och forntidsvandra
Prova på slöjd och hantverk tillsammans med en pedagog från Sörmlands museum, följ
med på en vandring på ca 1 km tillsammans med en arkeolog. Samling på Salstagatan 19.
I samarbete med Länsstyrelsen. 23 augusti kl. 13–16.30, 24 och 25 augusti kl. 15–19.

Sörmlands museum
i Eskilstuna
Vad händer om ingen längre kan?
En utställning om slöjd, hantverk och
immateriellt kulturarv.
Vad händer om kunskapen att använda våra
händer faller i glömska? Om ingen längre
kan? Utställningen innehåller verk av sju
sörmländska slöjdare och hantverkare, samt
filmer och intervjumaterial där personerna i
utställningen delar med sig av sin kunskap.
Visas 27 juni till 14 augusti på Rademacher
smedjorna.
Prova på hantverk
Prova på några av hantverksteknikerna som
presenteras i utställningen under ledning
av pedagoger från Sörmlands museum.
Rademachersmedjorna. 2–12 augusti,
tisdag–fredag kl. 11–16.
Slöjda och forntidsvandra
Prova på slöjd och hantverk tillsammans med
en pedagog från Sörmlands museum, följ
med på en vandring på ca 2 km tillsammans
med en arkeolog. Samling vid Årbystugan/
Naturstugan. I samarbete med Länsstyrelsen.
16, 17 och 18 augusti, kl. 15–19.

Sörmlands museum i Oxelösund

Historien i Sörmland. Gå på promenadutställning! Följ de röda vimpelprydda stolparna
så får du veta mer om sjöfarten och kustlivet i Oxelösund. Om människorna som levt och
arbetat vid havet, varit beroende av havet, seglat, lotsat, vaktat fyrar, fiskat och sjörövat.
Historien i Sörmland finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his
Bilder som berättar
De senaste 100 åren har vi gått
från självhushåll till snabbköp,
från jordkällare och förråd till
kyl och frys, från eldstad till
induktionsspis. Välkommen
till en fotoutställning, utomhus
vid Jogersö. Utställningen
visas även i Flen, Nyköping,
Trosa och Vingåker med foton
från respektive ort. 18 juni till
4 september, dygnet runt.
www.sormlandsmuseum.se/
bildersomberattar
Varm mat, ett glas mjölk, smör och bröd. Snart är dessa fjärdeklassare
på D-skolan mätta och kan fortsätta sin skoldag. Året är 1956.
Ungefär häften av alla elever i Sverige får gratis mat i skolan vid
denna tid. Foto: Okänd, Oxelösunds bildarkiv.

Sörmlands museum
i Strängnäs
Historien i Sörmland. Gå på promenad
utställning i Åker! Följ de 48 röda vimpel
prydda stolparna så får du veta mer
om järnets väg från malm till kanon och
om människorna som bott och arbetat
på bruket. Stolparna finns på olika platser
inne i samhället, vid styckebruket och vid
Skottvångs gruva. Historien i Sörmland
finns på 13 platser i länet.
www.sormlandsmuseum.se/his

Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping.
info.museet@regionsormland.se, 0155-24 57 00.
Öppet tisdag–söndag, kl. 10–17.
Museet är tillgänglighetsanpassat. Fri entré.
Kungstornet på Nyköpingshus: kungstornet@regionsormland.se, 0155-24 57 20.
Öppet måndag–söndag kl. 11–17. Begränsad tillgänglighet. Fri entré.

Följ oss i sociala medier
Årets museum 2020
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Sörmlands museum, Nyköping maj 2022. Åtta45.

Uppdaterad information hittar du på www.sormlandsmuseum.se

