FRI ENTRÉ

Program
okt 2017–jan 2018
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Biljetter
Endast förköp av biljetter, via museernas
webbplatser eller i Medeltidsmuseets entré.
Du kan inte köpa biljett av guiden på plats.
Samlingsplats för stadsvandringar står på
biljetten. Barn under 18 år går gratis (utom på
Millenniumvandring och program riktade till
barn).
Antalet biljetter är begränsat. Inga återköp.
Vissa vandringar innebär trappor, backar,
kullerstenar och andra hinder som kan göra
vandringen svår för personer med funktionsnedsättning. Se programinfo på webben.
Bokning av grupper
Boka en egen visning eller stadsvandring.
Vi har många olika teman att välja bland!
Kontakta Stadsmuseet via e-post:
boka.stadsmuseet@stockholm.se
För visningar och program på Medeltids
museet och i Gamla stan, kontakta
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

STADSMUSEET
Stadsmuseets byggnad är stängd för renovering och öppnar åter hösten 2018. I stället
dyker vi upp på stan med föreläsningar och
visningar, och projekt i Östberga. Dessutom
stadsvandringar runtom i Stockholm: för alla
åldrar, i flera stadsdelar och genom olika
århundraden.
08-508 316 20
stadsmuseet@stockholm.se
stadsmuseet.stockholm.se
Följ oss på @stadsmuseet
Följ oss på @stadsmuseet
Gilla oss på facebook.com/stadsmuseum
DIGITALA STADSMUSEET
Utforska våra samlingar på webben: äldre och
nyare fotografier, konst, rapporter m m.
digitalastadsmuseet.stockholm.se

MEDELTIDSMUSEET
Strömparterren, Norrbro
T Gamla stan eller Kungsträdgården
Fri entré till museet.
08-508 316 20
medeltidsmuseet@stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se
Öppet:
Tis, tor–sön kl 12–17
Ons kl 12–20
Mån stängt
30 okt extraöppet kl 12–17
4 nov öppet kl 12–17
24–25 dec stängt. 26 dec öppet kl 12–17
31 dec–1 jan stängt
Gilla oss på facebook.com/medeltidsmuseet
Följ oss på @medeltidsmuseet

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Program
okt 2017–jan 2018

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

Fri entré
Lär känna medeltidsmänniskan, hennes
vardag och sysselsättning i staden. Här
kunde livet vara fest, lycka och sorg. Möt
hantverkarna, försäljarna och krögarna
i husen runt torget. Upplev stillheten i
kyrkan, besök rådstugan, klostergången
och örtagården. Se den riktiga stadsmuren
från 1530 som går rakt igenom museet.
Och möt döden på galgbacken.

Höstmarknad
Lör 28 okt kl 12–17. Fri entré
Köp gediget och traditionellt hantverk som
smycken och arbeten i läder, trä och glas.
Provsmaka mat efter medeltida recept.

HÖSTLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET

För barn Hantverkstan
Lör och sön kl 12–16 i okt och nov + höstoch vinterlovsöppet
Sy vantar, sulor eller kanske ett mobilfodral för vinterns uteaktiviteter. Prova
fram en storlek som passar dig! Materialkostnad 20 kr.

Visningar och vandringar:

Lör 28 okt–sön 5 nov (ons 1 nov kl 12–20).
Extraöppet mån 30 okt kl 12–17
Dagliga familjevisningar kl 13–13.30 (utom
lör 28 okt & 4 nov). Sy vantar, sulor eller
kanske ett mobilfodral i Hantverkstan,
materialkostnad 20 kr.
Alla kära helgon och Gertruds mirakel
Sön 29 okt & 4 nov kl 13–14. Fri entré
En lekfull och historisk vandring om en
råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år.

Foto: Gudrun Wessnert

Råttorna i Gamla stan
Mån 30 okt kl 14–15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring som
följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla
stan. Rek fr 6 år.

Minnet av stadens liv
Sön 1 okt 14–15.30. Bilj 100 kr
Stadsvandring med avstamp i stadens
rättsprotokoll. Ur bladen träder medeltidens
stockholmare och stadsliv fram.

Ingeborg: normbrytare under medeltiden
Sön 8 okt kl 14–15.00. Bilj 100 kr
Föreläsning om en rådig hertiginna och
politisk maktfaktor som glömts bort i historieböckerna.

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 15 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om ett arbetslag och deras långa historia
som utmärktes av yrkesheder, traditioner och
tunga lyft.
c/o Medeltidsmuseet: Gångtunneln
Ons 18 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Föreläsning om tonåringar i litteraturen: från
det tidiga 1900-talets ligapojkar via efterkrigstidens Coca-Coladrickande raggare till
00-talets unga storstadsmänniskor.

NOVEMBER
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 1 nov kl 18–19.30
Se 4 okt
Singelmingel i museet
Fre 3 nov kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Träffa andra historieintresserade under en
visning av museet med te och mingel.
se 1 okt

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 5 nov kl 14–15.30

se 22 okt

Kurs i nålbindning
Lör 11 + 18 nov kl 14–17
500 kr för 2 dagar, endast föranmälan
Grundkurs i en gammal teknik att tillverka
outslitliga plagg. Fr 14 år.
Singelmingel bland runor och pergament
Fre 10 nov kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Träffa andra historieintresserade på museet
och hör om medeltidens skrivkonst.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 22 okt kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Hör om fynd man hittat och vad de berättar
om Stockholms historia.

Singelmingel i Vindragarlaget
Fre 17 nov kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Visning av arbetslagets skrålokal i Gamla
stan, avslutning med mingel och fika.

Program
okt 2017–jan 2018

Lördagsöppet kl 10–15 med föredrag:
7 okt Rotemannen – alla stockholmare i en
databas
11 nov Arkivens dag, tema synd och skam
2 dec Finland 100 år som självständig stat
Kontakta Faktarummet
faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se
08–508 317 10. Telefontid: ons kl 10–12. Det
går även bra att ringa andra tider och lämna
ett meddelande så ringer vi upp.
Träffa en byggnadsantikvarie
Fri rådgivning om ändringar i kulturhistoriska
hus, allt från fönster till trapphus.
Drop-in varje ons kl 14–17 t o m 29 nov, därefter
åter fr o m 10 jan.
Byggsvar
Har du frågor om byggnadsvård och renovering av ditt hus, eller ett planärende? Mejla
Stadsmuseets byggnadsantikvarier på byggsvar.stadsmuseet@stockholm.se

Julvisning av Vindragarlagets skrålokal
Tis 12 dec kl 18–19
se 5 dec
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 13 dec kl 18–19.30
se 4 okt
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 dec kl 14–15.30

se 22 okt

se höstlovet

Julvisning av Vindragarlagets skrålokal
Tis 19 dec kl 18–19
se 5 dec
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 27 dec kl 18–19.30
se 4 okt

Tis 26 dec–sön 7 jan
Tis–sön kl 12–17, ons kl 12–20
Stängt 31 dec–1 jan

Hantverkstan
2–7 jan kl 12–16
Sy vantar, sulor eller kanske ett mobilfodral.
Materialkostnad 20 kr.
Glömda drakar och skatter
Tis 2 jan kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.
Råttorna i Gamla stan
Tor 4 jan kl 14.00–15.30. Bilj 50 kr
En lekfull och historisk vandring om en
råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år.

JANUARI
Minnet av stadens liv
Sön 7 jan kl 14–15.30

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 15 nov kl 18–19.30
se 4 okt

Öppettider: må–ons kl 13–16, tor kl 13–19.
Se webben för helgöppettider.

För barn Bök och stök på Annadagen
Lör 9 dec kl 13–14. Fri entré
Dramatiserad familjevisning där vi möter en
burlesk skara som drabbats av julstress.

Jyckes julspel
Lör 6 jan kl 13–14.00. Fri entré
Jycke gycklares penningpung gapar tom.
Men han vill så gärna göra ett julspel …

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 18 okt kl 18–19.30
se 4 okt

Under ombyggnaden av Stadsmuseet finns vi
på Stadsarkivet. Här kan du få veta massor om
Stockholms historia, byggnader och befolkning. Foto, konst, filmer, kartor och referensbibliotek. Det mesta av materialet är digitalt
och vi hjälper dig att söka i våra databaser.

Julvisning av Vindragarlagets skrålokal
Tis 5 dec kl 18–19. Bilj 100 kr
Hör om hur arbetslagets jobb såg ut vid jultid
och hur glöggen smakade förr.

Jakten på Jack
Tis 26 dec, tor 28 dec & sön 7 jan kl 14–15.30.
Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack
och hans vänner från barnböckerna.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Kungsklippan 6, Kungsholmen. Fri entré.

se 1 okt

Ficklampsvisning
Fre 3 nov kl 11–11.50. Bilj 50 kr
Se vad som göms i museets mörka vrår
innan vi öppnar.

Tänk på döden
Sön 12 nov kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om hur man förhöll sig
till döden under medeltiden.

STADSMUSEET C/O STADSARKIVET
FAKTARUMMET PÅ BESÖK

DECEMBER
Minnet av stadens liv
Sön 3 dec kl 14–15.30		

JULLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET

Foto: Stefan Högberg.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

se 22 okt

Jakten på Jack
1, 2, 3 & 5 nov kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Följ med Stadsmuseet på en magisk tur
runt Gamla stan med Jack och hans vänner från de populära barnböckerna.

Minnet av stadens liv
Sön 5 nov kl 14–15.30		

c/o Medeltidsmuseet:
Sittvandring i Fogelströms Stockholm
Ons 11 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Vi låter Fogelströms egen guidebok och
gamla fotografier föra oss genom 50-talets
stad – utan att röra oss en meter!

se höstlovet

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 29 nov kl 18–19.30
se 4 okt

För barn Jakten på Jack
Sön 17 dec kl 14–15.30

Glömda drakar och skatter
Tis 31 okt & 2 nov kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 7 okt kl 14–15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring som
följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla
stan. Rek fr 6 år.

För barn Jakten på Jack
Sön 19 nov kl 14–15.30

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 26 nov kl 14–15.30

Slussen under ytan – utställning
Se de arkeologiska fynden från Slussen som
gör att Stockholms historia måste skrivas om.
Venetianskt glas hintar om ett högt välstånd
på platsen där man förväntade sig lera
och grus. Gratis visningar varannan onsdag
(ojämna veckor) kl 18–19.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 4 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Följ med och upptäck Stockholms medeltida
historia. Denna vandring i Gamla stan går nu
för 17:e året i rad!

I samarbete med Arkeologikonsult AB

Singelmingel kring Slussens arkeologi
Fre 24 nov kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Gör nya bekantskaper under en visning av
museets utställning ”Slussen under ytan”.

Gratis visningar av museet
Varje tis–sön kl 13–13.30, introduktion till
utställningen ”Slussen under ytan” ingår.
På lördagar är visningen familjeanpassad.

OKTOBER
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 1 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.

Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 19 nov kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om de arkeologiska undersökningarna.

se 1 okt

Läkeväxter och örtmagi
Sön 7 jan kl 14–15. Fri entré
Temavisning om medeltidens örtagårdar.
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 10 jan kl 18–19.30
se 4 okt
För barn Jakten på Jack
Sön 14 jan kl 14–15.30

se jullovet

Att se på medeltiden
Sön 14 jan kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om hur synintryck formar
vår uppfattning om det förflutna.
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 24 jan kl 18–19.30
se 4 okt
Alla vägar bär till Stockholm
Sön 28 jan kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om medeltidens resvägar
till och från Stockholm.

Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

SAMFUNDET S:T ERIK
Ett medlemskap i vår vänförening ger dig
möjlighet att uppleva både Stockholms
historia och vara med och forma framtidens
Stockholm. Många fina erbjudanden och
rabatter! samfundetsterik.se

Du kan rösta på plats eller på stadsmuseet.
stockholm.se under perioden. Vinnaren presenteras 21 nov.

Tillfälliga stockholmare

VÄRLDSARVET SKOGSKYRKOGÅRDEN
Det finns en tanke bakom allt vi ser på
arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård.

Ons 17 jan kl 18–19. Bilj 100 kr
Själagårdsgatan 13, Gamla stan
En föreläsning om grupper som genom historien
haft Stockholm som tillfällig hemvist.

Du kan hämta en ljudguide på vår webb för
vandring på egen hand. Visitors center är
öppet alla lör och sön i oktober kl 11–16.
skogskyrkogarden.stockholm.se

SLUSSEN – STADSOMVANDLING SOM BERÖR
Stadsbyggnadsprojekt väcker känslor. I seminarier belyser vi motsättningar och snårigheter
i processen kring nya Slussen. Boka gratis plats
på stockholmia.stockholm.se
Arr: Stockholmia i samarbete med Stockholms universitet, ABF, KTH och Nordregio

Slussen: stadsrum i folkets hjärta nu och då
Tis 24 okt kl 13–16. Föranmälan
ABF Stockholm, Z-salen, Sveavägen 41
Slussen: samtal om erfarenheterna av nya
Slussen
Tis 5 dec kl 13–16. Föranmälan
Citykonditoriet, Adolf Fredriks gata 10
Lysande skylt 2017
Var med och rösta fram Stockholms vackraste klassiska ljusreklamskylt, Lysande skylt.
De nominerade bidragen ställs ut 31 okt–16
nov i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

FN-dagen
Tisdag 24 okt
De fem kapellen öppna kl 13–15. Visitors center
är öppet kl 11–16 och vi bjuder på kaffe/te. Se
program på webben!
Allhelgonahelgen
3–5 november
De fem kapellen är öppna lör kl 12–19 och i
Heliga korsets kapell spelas musik.
Se program på webben!
På Visitors center kan du fika och få hjälp att
hitta gravar: fre kl 11–17; lör kl 11–20; sön kl 11–17
Mobilvandra med Fogelström
Lär känna Fogelström och viktiga platser i
hans liv. Hör om hans drivkrafter, passion och
kärlek till Stockholm.
Med vår app väljer du själv när och hur du
vill gå. Vandringen tar dig från Slussen via
Fjällgatan mot Sofia. Du kan ladda ner vår
gratisapp på stadsmuseet.stockholm.se

Stadsvandringar
okt 2017–jan 2018

stadsmuseet.stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 1 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.

The Millennium Tour
Every Sat all year round at
11.30am—1.30pm. SEK 130
Follow in the footsteps of Lisbeth Salander
— the Girl with the Dragon Tattoo. Join a
walking tour or buy the newly revised map
and do the walk on your own.

Guldkorn ur Fogelströms samling
Tis 17 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Se och hör om historiska fakta, texter, kartor,
foton och berättelser som Per Anders
Fogelström använde i sitt skrivande.
Magasin 5, Frihamnen.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 4 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Stadsvandra med Medeltidsmuseet och upptäck Stockholms tidiga historia.

Visning av Slussen och Södermalmstorg
Onsdagar kl 14–14.40. Gratis
Följ med på en vandring i Slussenområdet
och hör om de arkeologiska utgrävningarna
och platsens historia. Samling vid Slussenprojektets informationslokal, Stadsgården 8.

c/o Medeltidsmuseet: Gångtunneln
Ons 18 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Föreläsning om tonåringar i litteraturen:
möt det tidiga 1900-talets ligapojkar och
efterkrigstidens coladrickande raggare.

Kvinnliga rum i Södra Ängby
Tor 5 okt kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Vi tittar på funkisstaden Södra Ängby från
en kvinnlig horisont, med nedslag på några
viktiga platser i området.

Foto: Nils-Johan Norenlind. Form: Andreas Nykvist

Östberga, Östberga
Utställning i Fritidsgården, Östbergatorget 21
T o m 11 nov. Fri entré

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Visning av miljonprogrammets Tensta 1969
Lör 7 okt kl 13–14. Bilj 100 kr
Familjen Arturssons tre rum och kök är
idag en retrodröm med tidstypiska färger,
former och funktioner.

Vandring i Östberga
Tis 3 okt kl 18–19.30.
Bilj 100 kr
Lär känna områdets
tvåtusenåriga historia
fram till idag – och
vad som är på gång.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 7 okt 14–15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring som
följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla
stan. Från 6 år.

Stadsmuseet på plats i Östberga
Tor 5 okt kl 18–19.30. Fritidsgården, fri entré
Hör om vad som samlats in och hur det
ska användas.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 18 okt kl 18–19.30
se 4 okt

Den (o)jämställda döden
Sön 8 okt kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar på Skogskyrkogården och reflekterar kring synen på döden genom historien
ur ett genusperspektiv.

Visning av Barnrikehuset 1937
Lör 21 okt kl 12–13 & 13.30–14.30. Bilj 100 kr
Utforska ett hem byggt av allmännyttan för
att ge stora familjer med liten plånbok ett
bra och modernt boende.

Foto: Holger Ellgaard

Stadsutveckling och arkitekturhistoria i
Östberga
Tis 10 okt kl 18–19. Fri entré
Hör om miljonprogrammet och arkitekturen
på Stamgatan och Östbergahöjden.
Gamla Östberga Bageri, Stamgatan 2

Skeppsholmen runt knuten
Tor 19 okt kl 11.30–13. Bilj 100 kr
En djupdykning i Skeppsholmens maritima
miljö och arkitektur.

Arkeologi i Östberga och dess närhet
Tor 12 okt kl 18–19. Fritidsgården, fri entré
Hör om spåren i området från allra äldsta
tid till förra seklet.
se 3 okt

Paradise Lost Södermalm
Sön 22 & tis 24 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
En fasansfull stadsvandring bland likdelar,
pest och styckmord. Möt sexförbrytare,
gengångare och levande begravda genom
historien. Åldersgräns 15 år.

Vällingby – ett levande drama
Tis 10 okt kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Vi tar en tur genom stadsdelen som en gång
beskrevs som världens hetaste framtidsstad.

Film- och fotokväll i Östberga
Tor 19 okt kl 18–19. Fritidsgården, fri entré
Poeten i Elefanthuset, film om fotografen
och poeten Lütfi Özkök. Bildvisning ur
museets samlingar.

Invandraren och söderkisen
Ons 11 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Hör om språkliga möten förr och nu, med
utgångspunkt från ”Mina drömmars stad”.

Konsten på Östbergahöjden
Tis 24 okt kl 18–19. Fritidsgården, fri entré
Hör om konsten på mur och på torg, från
1960-talets emaljmålningar till senare
decenniers gatukonst.

Foto: Ray Wahlsten

Vandring i Östberga
Sön 15 okt kl 13–14.30

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 22 okt kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Hör om fynd man hittat och vad de berättar
om Stockholms historia.

c/o Medeltidsmuseet: Sittvandring i Fogelströms Stockholm
Ons 11 okt kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi låter texter från Fogelströms egen guidebok och gamla fotografier föra oss genom
50-talets stad – utan att röra oss en meter!

Berättelser från Östberga
Tor 26 okt kl 18–19. Fritidsgården, fri entré
Möten med människor i Östberga förmedlat
i text och bild.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Ons 25 okt kl 18–20. Bilj 100 kr
Hör om underrättelsetjänster och sabotörer
på Östermalms gator under andra världskriget.

B som i Bromma
Tor 12 okt kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Stadsvandra i Bromma och hör om barnrikehus, benmjölsfabriken, bollplaner och broar.

Öppet hus och afternoon tea
Tis 31 okt kl 17–19. Fritidsgården, fri entré
OKTOBER

Folkhemmet i Årsta
Tor 26 okt kl 11.30–13.15. Bilj 100 kr
Genom områdets stadsbyggnad och arkitektur kan vi följa tankarna kring folkhemmet.

Foto: Bertil Höder

Riddarholmen runt knuten
Sön 1 okt kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Följ utvecklingen från en plats för getter och
munkar till maktcentrum och domstolar.

Skeppsholmen runt knuten
Sön 29 okt kl 13–14.30
För barn Råttorna i Gamla stan
Mån 30 okt kl 14–15.30
Paradise Lost Södermalm
Mån 30 & tis 31 okt kl 18–19.30

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 15 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om ett arbetslags långa historia som
utmärktes av yrkesheder, traditioner och
tunga lyft.

Minnet av stadens liv
Sön 1 okt kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Följ med Medeltidsmuseet på en stadsvandring med avstamp i stadens rättsprotokoll. Ur
bladen träder medeltidens stockholmare och
stadsliv fram.

NOVEMBER
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 1 nov kl 18–19.30
se 4 okt

se 1 okt

Invandraren och söderkisen
Tor 9 nov kl 11.30–13

se 11 okt

Illustration: Anna Sandler

Om kriget kommer
Ons 22 nov kl 17–18.15. Bilj 100 kr
Följ med till kalla krigets Stockholm och
besök ett underjordiskt bergrum med ledningscentral och skyddsrum.
Foto: Elisabeth Boogh/Stockholms läns museum

se 1 nov

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 15 nov kl 18–19.30
se 4 okt

Invandraren och söderkisen
Tor 23 nov kl 11.30–13

Östgötagatan ner
Tor 16 nov kl 11.30–12.45. Bilj 100 kr
Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta längs denna bakgata.

För barn Jakten på Jack
Sön 5 nov kl 14–15.30

se 1 nov

Minnet av stadens liv
Sön 5 nov kl 14–15.30

se 1 okt

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tis 7 nov kl 11.30–13.10. Bilj 100 kr
Känner du Finn Malmgren? Willy Brandt? De
har planer och vägar uppkallade efter sig
här. Hör om varifrån alla gatunamn kommer!

Visning av Barnrikehuset 1937
Lör 18 nov kl 12–13 & 13.30–14.30
För barn Jakten på Jack
Sön 19 nov kl 14–15.30

Fikavandring
Ons 8 nov kl 18–19.30. Bilj 100 kr
En kulturhistorisk vandring runt Östermalm
bland kaféer och bortglömda pärlor om
konsten att dricka kaffe.

se 21 okt

se 1 nov

B som i Bromma
Tor 4 jan kl 11.30–13
För barn Råttorna i Gamla stan
Tor 4 jan kl 14–15.30

se 12 okt
se 7 okt

Minnet av stadens liv
Sön 7 jan kl 14–15.30

se 1 okt

För barn Jakten på Jack
Sön 7 jan kl 14–15.30

se 1 nov

Djurgården från galärvarv till kärleksudde
Tis 9 jan kl 11.30–13
se 10 dec

Östermalm från Katthav till tyskbagare
Tis 12 dec kl 11.30–13
se 26 nov
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 13 dec kl 18–19.30
se 4 okt
Aspudden från torp till hipp närförort
Tor 14 dec kl 11.30–13
se 14 nov
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 dec kl 14–15
Foto: Mandra Wabäck

För barn Jakten på Jack
Sön 17 dec kl 14–15.30

se 22 okt
se 1 nov

Liv och kiv i Hammarbyhöjden
Tis 19 dec kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Följ med genom stadsdelens historia, från
socialt projekt till efterfrågat boendeområde.

Den (o)jämställda döden
Tor 7 dec kl 11.30–13

se 1 okt
se 11 okt
se 22 nov
se 8 okt

Djurgården från galärvarv till kärleksudde
Sön 10 dec kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Den gröna ön har alltid varit mycket mer än
en plats för nöjen, promenader och utflykter.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 10 jan kl 18–19.30
se 4 okt
Bland lurar och torn runt Telefonplan
Tor 11 jan kl 11.30–13
se 2 jan
För barn Jakten på Jack
Sön 14 jan kl 14–15.30

se 1 nov

Fikavandring
Tis 16 jan kl 11.30–13

se 8 nov

Om kriget kommer
Ons 17 jan kl 17–18.15

se 22 nov

c/o Medeltidsmuseet:
Tillfälliga stockholmare
Ons 17 jan kl 18–19. Bilj 100 kr
I en föreläsning får vi höra om alla de
människor som haft Stockholm som tillfällig
hemvist, från medeltid fram till idag.
I samarbete med Samfundet S:t Erik

Vi hade inte en chans, vi tog den!
Tor 18 jan kl 11.30–13

Öl i Stockholm
Tor 21 dec kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Ölvandring! Vi följer ölets historia på en tur
mellan Norrmalms hallar, hak och bryggerier.
För barn Jakten på Jack
Tis 26 dec kl 14–15.30

se 1 nov

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 27 dec kl 18–19.30
se 4 okt
För barn Jakten på Jack
Tor 28 dec kl 14–15.30

se 1 nov

1800-talets Södermalm
Tis 23 jan kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Ta en tur bland hästdroskor, latrintömmare
och uppfostringsanstalter.
Foto: Kasper Salin

Foto: Mattias Ek

Minnet av stadens liv
Sön 3 dec kl 14–15.30

Om kriget kommer
Ons 6 dec kl 17–18.15

se 21 dec

se 8 nov

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Ons 20 dec kl 18–20
se 25 okt

Invandraren och söderkisen
Tis 5 dec kl 11.30–13

Öl i Stockholm
Ons 3 jan kl 18–19.30

se 22 okt

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 29 nov kl 18–19.30
se 4 okt

se 12 okt

Julvisning av Barnrikehuset
Ons 6, 13 & 20 dec kl 18–19. Bilj 100 kr
Se hur man skapade julstämning i början
av 1940-talet, trots att det var knappt om
både pengar och mat.

För barn Glömda drakar och skatter
Tis 2 jan kl 14–15.30
se 31 okt

Fikavandring
Tis 28 nov kl 11.30–13

Vi hade inte en chans, vi tog den!
Sön 3 dec kl 13–14.30. Bilj 100 kr
En vandring i husockupanternas och aktivisternas fotspår i Stockholm.

Julvisning av Vindragarlagets skrålokal
Tis 5, 12 & 19 dec kl 18–19. Bilj 100 kr
Hör om hur arbetslagets jobb såg ut vid
jultid och hur glöggen smakade förr.

Bland lurar och torn runt Telefonplan
Tis 2 jan kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Vi vandrar i 40-talets LM-stad och Midsommarkransen bland filmklubbar och
föreningsliv.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 26 nov kl 14–15.30

För barn Barnvisning av Stuckatörens våning
Sön 3, 10 & 17 dec kl 13–14. Bilj 50 kr
Upplev tillsammans ett 1800-talshem fyllt
av fantasifulla dekorationer och hör om
hur de som bodde där firade jul. Fr 7 år.

Julvisning av miljonprogrammets Tensta
Julvisning av miljonprogrammets Tensta
Lör 2, 9 & 16 dec kl 13–14 & 14–15. Bilj 100 kr
Året är 1969 och den första julen ska firas
av de nyinflyttade hyresgästerna. Årets
julkalender är Herkules Jonssons storverk
av Tage Danielsson.

JANUARI

Östermalm från Katthav till tyskbagare
Sön 26 nov kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar genom stadsdelen som för 150 år
sedan var en fattig utkant av stan.

Aspudden från torp till hipp närförort
Tor 30 nov kl 11.30–13
se 14 nov

DECEMBER

Julvisning av Stuckatörens våning
Tor 7, 14, 21 & 28 dec kl 18–19.30. Bilj 150 kr
Upplev en borgerlig jul i 1880-talets Stockholm och hur den kunde te sig för pigorna
som tjänade åt familjen.

Stuckatörens våning
Lör 25 nov kl 13–14.30. Bilj 150 kr
Vi hälsar på i ett borgerligt hem vid slutet
av 1800-talet, med ett överflöd av skulp
turala taklister och dekorativa rosetter.

Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 19 nov 14–15. Bilj 100 kr
Hör vad de arkeologiska undersökningarna i området kring Slussen, som pågått i
omgångar sedan år 2013, nu resulterat i.
B som i Bromma
Tis 21 nov kl 11.30–13

se 11 okt

c/o Stockholmsrummet: Sittvandring i
Fogelströms Stockholm
Tor 23 nov kl 19–20.30
se 11 okt

c/o Stockholmsrummet: Sittvandring i
Fogelströms Stockholm
Tor 16 nov kl 19–20.30
se 11 okt
se 22 okt

se 24 okt

Aspudden från torp till hipp närförort
Tis 14 nov kl 11.30–13. Bilj 100 kr
En historisk vandring bland tobaksodlingar,
dynamittillverkning och småskaligt stadsliv.

För barn Glömda drakar och skatter
Tor 2 nov kl 14–15.30
se 31 okt

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 5 nov kl 14–15.30

se 7 okt

För barn Glömda drakar och skatter
Tis 31 okt kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Följ med Medeltidsmuseet på en upptäcktsfärd med skattjakt i Gamla stans gränder.
Från 6 år.

Folkhemmet i Årsta
Sön 12 nov kl 13–14.45. Bilj 100 kr
Vi vandrar i stadsdelen och ser hur folkhemmets idéer tog sig uttryck i stadsbyggnad och
arkitektur.

För barn Jakten på Jack
Ons 1 nov & tor 2 nov kl 14–15.30. Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack och
hans vänner från de populära barnböckerna.

För barn Jakten på Jack
Fre 3 nov kl 14–15.30

Riddarholmen runt knuten
Tis 17 okt kl 11.30–13

se 19 okt

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 24 jan kl 18–19.30
se 4 okt
Östgötagatan ner
Tor 25 jan kl 11.30–12.45

se 16 nov

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Sön 28 jan kl 13–14.40
se 7 nov
se 3 dec

Astrid Lindgren – mycket mer än sagotant
Sön 21 jan kl 13–14.45. Bilj 100 kr
Vandring för vuxna i Astrids Stockholm och
i miljöer som utgjorde såväl vardag som
inspiration till hennes berättande.

Astrid Lindgren – mycket mer än sagotant
Tis 30 jan kl 11.30–13.15
se 21 jan
Vi hade inte en chans, vi tog den!
Ons 31 jan kl 18–19.30

se 3 dec

