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På TORSDAGAR är det kvällsöppet
på Eskilstuna stadsmuseum.

Kom och lyssna på föreläsningar,
delta i invigningar eller

andra evenemang!

Självklart kan du också titta på
museets utställningar, fika i cafét

och handla i museibutiken.

Fri entré!

Välkommen!
Öppet

 ons-sön 11-16
 torsdagar 11-20

11 april 18.00 och 18 april 18.00 – Program
i anslutning till utställningen Fribrytarna. 
Utställningen handlar om det konstnärliga upp-
brottet i Sverige från tidigt 1960-tal. Vi visar 
konsthantverk och industriformgivning av våra 
mest kända formgivare vid den tiden. Fribrytarna 
gjorde konsthantverket mer experimentellt och 
industriformgivningen rationell och vardaglig. 
Gustavsbergs Porslinsmuseum och KIF i samar-
bete med Eskilstuna stadsmuseum.
Utställningen pågår t o m 2 juni i Stora utställnings-
hallen.  

25 april 18.00 – ”En förtviflad handling”
– en historia ur arkiven
Arkivarie Lena Röös från Föreningsarkivet i Sörm-
land berättar om hur hon genom att sammanföra 
information från flera olika arkiv fått fram den 
tragiska berättelsen om sliparänkan Vidén och 
hennes familj.

2 maj 18.00 – Fotofika
Fotofika är en träffpunkt för alla med fotointresse, 
där man kan träffas och prata foto. Tillsammans 
tittar vi på bilder, lyssnar på föreläsare och genom-
för olika fotoprojekt. Ta gärna med egna bilder att 
visa.

16 maj 12.00 och 18.00 – Johanniterbröder
och kvinnor i det medeltida Eskilstuna
Fil.kand. Sanna Nyholt berättar om den andliga 
riddarorden Johanniterna och dess grundande av 
ett Johanniterkloster i Eskilstuna på 1100-talet. 
De var verksamma i Eskilstuna fram till reforma-
tionens tid vid mitten av 1500-talet. Lyssna till 
den intressanta berättelsen om Johanniterbröder-
nas liv men också om de ofta glömda kvinnorna i 
det medeltida Eskilstuna. 

23 maj 18.00 – Stadsvandring 
Följ med på stadsvandring med byggnadsantikva-
rie Anna Götzlinger. Utgår från Eskilstuna stads-
museums reception.



7 februari 18.00 – Eskilstuna – en plats
Invigning – 12 fotografer från gruppen fotofika har 
tolkat staden Eskilstuna i sina bilder. Fotofika på Es-
kilstuna stadsmuseum anordnas en gång i månaden 
och är öppen för alla som är intresserade av foto. 
Utställningen pågår t o m 10 mars i Turbinen.
 
14 februari 12.00 och 18.00 – Ett gravfält 
från järnålder och en bytomt från 1600-tal
I Skiftinge, närmare bestämt i Gårdskäl, har det un-
der hösten gjorts en stor arkeologisk förundersök-
ning. På platsen finns ett gravfält från yngre järnål-
dern med mer än 100 gravar. Människor har även 
under senare tider levt i Gårdskäl vilket husgrunder 
från 1600-talet fram till 1969 visar. Henrik Rune-
son från Stiftelsen Kulturmiljövård berättar om de 
spännande fynden. 

21 februari 18.00 och 28 februari 12.00
Världens äldsta yrke - Tre generationers
kopparslagare i Eskilstuna
1910 startade kopparslagaren Carl August Göhle 
sin verksamhet i Eskilstuna. 1960 tog hans son, Sig-
vard, över familjeföretaget och flyttade verksamhe-
ten till Rademachersmedjorna. Sigvards son, Anders 
Göhle, tog sedan över och har drivit kopparsmedjan 
fram till årsskiftet 2012/2013 då han gick i pension. 
Kom och lyssna på historien om tre generations 
kopparslagare i Eskilstuna. 

28 februari 18.00 – Mänsklighetens historia
Invigning – Elever från Faktoriskolans årskurs 7 
ställer ut i ångmaskinhallen. De har skapat en ut-
ställning om mänsklighetens tidigaste historia.
 
7 mars 18.00 – Fotofika
Fotofika är en träffpunkt för alla med fotointresse, 
där man kan träffas och prata foto. Tillsammans tit-
tar vi på bilder, lyssnar på föreläsare och genomför 
olika fotoprojekt. Ta gärna med egna bilder att visa.

14 mars 12.00 och 18.00 – Sameslöjd
Janne Nordin visar sin samling av samiska slöjdföre-
mål. Samlingen innehåller allt från bruksföremål till 
målningar. Ett återkommande tema är användandet 
av naturmaterial. Lyssna till Janne Nordins berät-
telse om det egna samlandet, olika slöjdtekniker och 
kända slöjdare.

14 mars 13.00 och 19.00 – Transforma
dansar Reaktiva tillstånd
Reaktiva tillstånd är en dansföreställning där du tas  
med på en fascinerande resa i naturvetenskapens 
olika världar. Transforma har i denna föreställning 
utforskat hur dansarnas kroppar kan styra datorpro-
grammerade projektioner som ett sätt att få teknik, 
konst och dans att möta varandra. Transforma och 
Scenkonst Sörmland i samarbete med Eskilstuna 
stadsmuseum.

21 mars 18.00 - With New Surroundings
Invigning – With New Surroundings är ett projekt 
inspirerat av olika städers byggnader och atmosfä-
rer. Bilderna är en experimentell lek med hur man 
kan förändra och skapa nya visuella berättelser om 
en plats. Ett försök till att hitta en balans mellan 
den uppbyggda och konstruerade verkligheten runt 
omkring oss och en drömsk fantasivärld. Ninnie 
Schröder har fotograferat hus i Eskilstuna och 
sedan byggt upp nya miljöer till i en liten studio. 
Utställningen pågår t o m 26 maj i Turbinen. 

Skärtorsdag 28 mars 18.00 – Påskkärringar, 
påskägg och påskharar
Bengt af Klintberg berättar om våra påsktraditioner 
och deras ursprung. Barnen som klär ut sig till påsk-
käringar har en mörk bakgrund i 1600-talets Blåkul-
lahysteri. Påskäggen påminner om att ägg var för-
bjuden mat under fastan. När den var över fanns det 
gott om ägg till påskmåltiden. Påskharen har nått oss 
från Tyskland och nådde Sverige när vi började skicka 
påskkort. Bengt af Klintberg är speciellt känd för sina 
böcker om moderna vandringssägner, men har även 
medverkat i radio och tv.

4 april 18.00 – Fotofika
Fotofika är en träffpunkt för alla med fotointresse, 
där man kan träffas och prata foto. Tillsammans tit-
tar vi på bilder, lyssnar på föreläsare och genomför 
olika fotoprojekt. Ta gärna med egna bilder att visa.


