Biljetter

STADSMUSEET

MEDELTIDSMUSEET

Endast förköp av biljetter, via museernas
webbplatser eller i Medeltidsmuseets entre.
Du kan inte köpa biljett av guiden på plats.
Samlingsplats för stadsvandringar står på
biljetten. Barn under 18 år går gratis (utom pa
Millennium, Kulturfestivalens vandringar och
program riktade till barn).

Stadsmuseets byggnad är stängd för renove
ring och öppnar åter våren 2019. Under tiden
dyker vi upp på stan med föreläsningar och
visningar. Och nästan varje dag har vi stads
vandringar för alla åldrar där vi går, joggar
och cyklar genom stadens historia.

Strömparterren, Norrbro
G) Gamla stan eller Kungsträdgården
Fri entre till museet.
08-508 316 20
medeltidsmuseet@stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

08-508 316 20
stadsmuseet@stockholm.se
stadsmuseet.stockholm.se

Öppet:
Tis, tor-sön kl 12-17. Ons kl 12-20
Mån stängt

l)Gilla oss på facebook.com/stadsmuseum

3 nov kl 12-17
24-25 dec stängt
26 dec kl 12-17
31 dec stängt
l jan stängt

Antalet biljetter är begränsat. Inga återköp.
Vissa vandringar innebär trappor, backar,
kullerstenar och andra hinder som kan göra
vandringen svår för personer med funktions
nedsättning. 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

Cl Följ oss på @stadsmuseet
EJ Följ oss på @stadsmuseet

DIGITALA STADSMUSEET

Utforska våra samlingar på webben: äldre och
nyare fotografier, konst, rapporter m m.
digitalastadsmuseet.stockholm.se

IJ Gilla oss på facebook.com/medeltidsmuseet
EJ Följ oss på @medeltidsmuseet
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Program
nov �018-jan �019

Medeltidsmuseet

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

Fri entre

Singelmingel i Gamla stan

Slottet Tre Kronor i nytt ljus

Lär känna medeltidsmänniskan, hennes var
dag och sysselsättning i staden. Här kunde
livet vara fest, lycka och sorg. Möt hant
verkarna, 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.

Fre 9 nov kl 17-18.30. Bilj 100 kr
Träffa andra historieintresserade under
vår stadsvandring i den medeltida staden,
avslutning i Svartbrödraklostrets källare med
mingel och te.

Sön 2 dec kl 14-15. Bilj 100 kr
Föreläsning som sammanfattar 100 års grä
vande i och kring Stockholms slott.

För barn Glömda drakar och skatter

Lör 10 nov kl 14-15.30. Bilj 50 kr
Följ med Medeltidsmuseet på skattjakt för
barn i Gamla stan.
För barn Alla kära helgon och Gertruds mirakel

Sön 11 nov kl 13-14. Fri entre
Dramatiserad familjevisning där en brokig
skara stadsbor förbereder sig för fest.
Visning av Svartbrödraklostrets källare

Gratis visningar av museet

Varje tis-sön kl 13-13.30. På onsdagar är
visningen på lätt svenska. Pa lördagar är
visningen familjeanpassad.
För barn Hantverkstan

Lör och sön kl 12-17 i okt & nov
Även under höst- och jullov, se kalendariet.
I höst och vinter tillverkar vi drakar av lera.
Legenden om Sankt Göran inspirerar och sätter
fart på fantasin! Materialkostnad 20 kr.

Sön 11 nov kl 14-15. Bilj 120 kr
Gustav Vasa rev klostret, men bakom en liten
svart järndörr finns munkarnas medeltida
källarrum bevarade än idag.
Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 14 nov kl 18-19.30. Bilj 120 kr
Stadsvandra med Nedeltidsmuseet och hör om
vardags! iv och festligheter för 600 år sedan.
c/o Medeltidsmuseet: "Gudomlig, ingenting
mindre än gudomlig!"

Ons 14 nov kl 18-19. Bilj 100 kr
Föreläsning om den oscarianska tidens stora
diva, Ellen Hartman (1860-1945).

För barn Bök och stök på Anna dagen

Lör 8 dec kl 13-14. Fri entre
Dramatiserad familjevisning där vi möter en
burlesk skara som drabbats av julstress.
Julvisning av Vindragarlagets skrålokal

Sön 9 dec kl 14-15. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder,
traditioner och tunga lyft.
Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 12 dec kl 18-19.30

Se 14 nov

Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 26 dec kl 18-19.30

Se 14 nov

JANUARI

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Singelmingel i Svartbrödraklostret

Fre 16 nov kl 17-18.30. Bilj 100 kr
Hör om munkarnas bevarade källare, medel
tida mirakler och tro, avslutning med te med
mingel.

Ons 2 & sön 6 jan kl 15-16.30. Bilj 50 kr
Följ med Stadsmuseet på en magisk tur
runt Gamla stan med Jack och hans vänner
från de populära barnböckerna.

T o m 30 dec. Fri entre
Se och läs om fynd från undersökningar som
genomfördes på 1920-talet.

Ficklampsvisning

Vandring vid Slussen

27 okt-4 nov
Extraöppet mån 29 okt kl 12-17
Program för alla barn, stora som små,
inne i museet och i Gamla stans gränder.
Varje dag under lovet: Familjevisning
kl 13-13.30.
Tillverka en drake av lera i Hantverkstan
kl 13-17, materialkostnad 20 kr.
Sankt Göran, prinsessan och draken dramatiserad berättelse

Dagligen 28 okt-4 nov kl 12-12.40. Bilj 50 kr
I vår dockteater väcks legenden om drak
dödaren Göran till liv.
Glömda drakar och skatter

Mån 29 okt & fre 2 nov kl 15-16.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.
Råttorna i Gamla stan

Ons 31 okt kl 15-16.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring om
en råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 ar

NOVEMBER

Biljetterna släpps 16 oktober
Singelmingel i museet för män

Fre 2 nov kl 17-18.30. Bilj 100 kr
Vill du träffa andra singelmän som är intres
serade av Stockholms historia? Följ med på
vår visning av museet som avslutas med te
och mingel.
Visning av Vindragarlagets skrålokal

Sön 4 nov kl 14-15. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslag och deras långa historia
som utmärktes av yrkesheder, traditioner och
tunga lyft.

Hantverkstan

2 & 3 jon kl 13-17, 4-6 jon kl 12-17
Vi tillverkar drakar av lera. Legenden om
Sankt Göran inspirerar och sätter fart på
fantasin! Naterialkostnad 20 kr.
Jakten på Jack

Utställning: Tidiga arkeologiska undersök
ningar vid Slottet

Onsdagar kl 14-14.40. Gratis, max 30 pers
Följ med på en tur i Slussenområdet och hör
om de arkeologiska utgrävningarna och plat
sens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8.

2-6 jan
Familjevisningar varje dag kl 13-13.30.

Visning av Vindragarlagets skrålokal

Sön 18 nov på 14-15

Se 4 nov

Lör 5 & sön 6 jon kl 11-11.50. Bilj 50 kr
Se vad som göms i museets mörka vrår
innan vi öppnar!

Singelmingel i Vindragarlaget

Fre 23 nov kl 17-18.30. Bilj 100 kr
Visning av arbetslagets skrålokal i Gamla
stan, avslutning med mingel och te.

Ons 9 jan kl 18-19.30

Se 14 nov

Slussenföreläsning - fynden berättar

För barn Råttorna i Gamla stan

Lör 24 nov kl 14-15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring som föl
jer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla stan.
Läkeväxter och örtmagi

Sön 25 nov kl 14-15. Bilj 100 kr
Föreläsning om de medeltida örtagårdarnas
betydelse.
Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 28 nov kl 18-19.30

Medeltidsvandring i Gamla stan

Sön 13 jan kl 14-15. Bilj 100 kr
Hör om vad de arkeologiska undersökning
arna i området resulterat i.
I samarbete med Arkeologikonsult AB

Tvådagarskurs i nålbindning

Lör 19 + 26 jan kl 12-17. Kostnad l 000 kr/
2 dagar. Max 12 platser.
Lär dig tillverka slitstarka plagg i en mycket
gammal teknik. Inga förkunskaper krävs!

Se 14 nov

Singelmingel i museet för kvinnor

Fre 30 nov kl 17-18.30. Bilj 100 kr
Gör nya bekantskaper under vår visning av
museet som avslutas med te och mingel.
DECEMBER
Julklappar i butiken

På Medeltidsmuseet hittar du fina klappar
till både stora och små. Till tappra unga
riddare finns svärd, hjälm och sköld. Eller
en bok om råttfamiljen Ratzbergers stra
patser i Gamla stan. Vi har vår egen jul
senap, pepparkakskrydda (med peppar!)
och glöggkryddor. Mängder av böcker
om medeltiden, mönster, pyssel, godis,
smycken och hantverk. Kom in så hjälper
vi dig att hitta rätt klapp!

Grändernas hemligheter

Sön 20 jan kl 14-15. Bilj 120 kr
Vandring där du far historien bakom välkända
- och lite knasiga - gatunamn i Gamla stan.
Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 23 jan kl 18-19 .30

Se 14 nov

Blanka skeppslag

Lör 26 jan kl 12-17. Fri entre
Träffa skeppslaget som förbereder vårens
sjösättning av museibåten Blanka, en kopia
av en riktig båt från 1300-talet.
Den medeltida mässan

Sön 27 jan kl 14-15. Bilj 100 kr
Föredrag om medeltidsmässans olika delar,
förutsättningar och förändringar.

Program
nov .2018-jan .2019
Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

kl 11-20, söndag kl 11-17. Här kan du ta en fika
och se en utställning om världsarvet.

STADSMUSEET ÖPPNAR VÅREN 2019

även kontakta oss om byggnadsantikvariska
frågor som byggnadsvard, exempelvis trapp
uppgången i ditt hus, eller ett planärende.

I vår öppnar vårt museum vid Slussen igen
efter renovering. Ombyggnaden har tyvärr
tagit litet längre tid än planerat så vi har
fått senarelägga återinvigningen. Hen när
vi äntligen öppnar har hela huset fått en ge
nomgående, varsam renovering, med plats
för dubbelt så många besökare som tidigare
och en helt ny utställning om Stockholms
historia.

08-508 317 10, telefontid tisdagtorsdag 10.00-12.00
fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Vi ses i vår, håll utkik efter datum för invig
ningen!

Vi öppnar i Stadsmuseet i vår

På plats i Stadsarkivet

Du kan träffa oss i Stadsarkivets läsesal
onsdagar 14.00-16.00 t o m 19 dec. Adress:
Kungsklippan 6, Kungsholmen.

Du kan möta oss i den nya Salongen när
Stadsmuseet vid Slussen öppnar igen våren
2019!

VÄRLDSARVET SKOGSKYRKOGÅRDEN

Det finns en tanke bakom allt vi ser på
arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård. Huvud
entren är öppen dygnet runt, året runt.
skogskyrkogarden.stockholm.se
Allhelgonahelgen

2-4 nov
De fem kapellen är öppna på lördagen kl 12-19
och i Heliga korsets kapell spelas musik. Se
program på webben!
Visiters center är öppet fredag kl 11-17, lördag

FRÅGA STADSMUSEET

Vill du få reda på mer om Stockholm, stadens
historia och byggnader eller få hjälp att hitta
gamla fotografier? Tidigare har du kunnat
kontakta oss via Faktarummet och Byggsvar.
Nu samlar vi vår service under en ny rubrik Fråga Stadsmuseet.

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 få veta massor om Stockholm, om
litteratur, konst och händelser. Vi hjälper dig
att söka i databaser och med beställningar
av fotografier ur våra samlingar. Du kan

Stadsvandringar och visningar
nov .2018-jan .2019

stadsmuseet.stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

Boka för grupp

Boka en egen visning eller stadsvandring.
Vi har många olika teman att välja bland!
Specialprogram för skolan, favoritvandringar
som Millennium och Skogskyrkogården,
arkitekturhistoria, ABBA, Queer Stockholm,
Astrid Lindgren och mycket mer. Vi har även
visningar av våra museilägenheter.

Mobilvandra med Fogelström

Ta en tur på Södermalm och lär känna
Fogelström och viktiga platser i hans liv.
Under vandringen får du höra om hans
uppväxt, hans engagemang för ungdo
mar, fredsfrågor och humanism. Hobil
vandringen är gratis att lyssna på hela
2018. Hämta på stadsmuseet.stockholm.se

Se utbudet på Stadsmuseets webb eller
kontakta oss via e-post:
boka.stadsmuseet@stockholm.se

Millennium på egen hand

Köp Millenniumkartan och
besök platser ur böckerna och filmerna på egen
hand och i din egen takt.
Kartan kostar 40 kr och kan
köpas på bl a Medeltids
museet. Läs mer på
stadsmuseet.stockholm.se

Ljudguide: Skogskyrkogården

Vår ljudguide i tretton delar tar dig runt
världsarvet Skogskyrkogarden. Här får
du höra om historien, platserna och
byggnaderna. Guiden är gratis och finns
på svenska och engelska. Hämta på stads
museet.stockholm.se

NOVEMBER
Upptäck Stadsmuseets samlingar

"Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!"

Lör 10 nov kl 11, 12, 13, 14 & 15. Bilj 120 kr
Magasin 5, Palermogatan 23, Frihamnen
Följ med på en rundvandring i magasinets
olika avdelningar, träffa antikvarier
specialiserade inom foto, konst, föremål
och arkeologi samt bibliotekarier och
konservatorer.

Ons 14 nov kl 18-19. Bilj 100 kr
Föreläsning pa Hedeltidsmuseet om den
oscarianska tidens stora diva, Ellen Hart
man (1860-1945).
I samarbete med Samfundet S:t Erik

Biljetterna släpps 16 oktober
För barn Glömda drakar och skatter

Fre 2 nov kl 15-16.30. Bilj 50 kr
Följ med Hedeltidsmuseet på skattjakt för
barn i Gamla stan! Hed hjälp av en karta, lite
problemlösning och ledtrådar ur historien går
turen genom smala prång och gränder.
Visning av Vindragarlagets skrålokal

Visning av Vindragarlagets skrå lokal

Sön 18 nov kl 14-15
Visning av Svartbrödraklostrets källare

Vandring vid Slussen

Sön 11 nav kl 14-15. Bilj 120 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.

För barn Råttorna i Gamla stan

Sön 4 nov kl 14-15. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslags långa historia som
utmärktes av yrkesheder, traditioner och
tunga lyft.

Ons 21 nav kl 14-14.40

Se 4 nov

Se 7 nov

Lör 24 nov kl 14-15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring som följer
en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla stan.
Julvisning av Stuckatörens våning 1880

Lör 24 nov kl 13-14.30,
tis 27 nov kl 18-19.30. Bilj 150 kr
Upplev en borgerlig jul i 1880-talets Stock
holm och hur den kunde te sig för pigorna
som tjänade åt familjen.

Vandring vid Slussen

Ons 7 nov kl 14-14.40. Gratis, max 30 pers
Följ med på en tur i Slussenområdet och hör
om de arkeologiska utgrävningarna och plat
sens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8.

Ons 14 nov kl 14-14.40

Se 7 nav

Se 2 nov

Vandring vid Slussen

Ons 28 nov kl 14-14.40

Medeltidsvandring i Gamla stan

För barn Gömda drakar och skatter

Lör 10 nov kl 14-15.30

Vandring vid Slussen

Ons 14 nov kl 18-19.30. Bilj 120 kr
Stadsvandra med Medeltidsmuseet och hör
om vardagsliv och festligheter för 600 år
sedan.

Se 7 nov

Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 28 nov kl 18-19.30

Se 14 nov

DECEMBER
Julvisning av Stuckatörens våning 1880

Lör l dec kl 13-14.30

Se 24 nov

Julvisning av Stuckatörens våning 1880

Julvisning av Stuckatörens våning 1880

Tis 4 dec kl 18-19.30 &
lör 8 dec kl 13-14.30

Lör 15 dec kl 13-14.30 &
tis 18 dec kl 18-19.30

Se 24 nov

Vandring vid Slussen

Ons 5 dec kl 14-14.40

Se 24 nov

Medeltidsvandring i Gamla stan

Se 7 nov

Ons 26 dec kl 18-19.30

Se 14 nov

Julvisning av V indragarlagets skrålokal

Sön 9 dec kl 14-15. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder,
traditioner och tunga lyft.
Julvisning av Stuckatörens våning 1880

Tis 11 dec kl 18-19.30

Se 24 nov

Vandring vid Slussen

Ons 12 dec kl 14-14.40

Slottet Tre Kronor i nytt ljus

Sön 2 dec kl 14-15. Bilj 100 kr
Föreläsning på Medeltids museet som sam
manfattar 100 års grävande i och kring
Stockholms slott.

Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 12 dec kl 18-19.30

JANUARI

Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 9 jon kl 18-19.30

Slussenföreläsning - fynden berättar

Ons 2 jon & sön 6 jon kl 15-16.30. Bilj 50 kr
Följ med på en magisk tur runt Gamla stan
med Jack och hans vänner från de populära
barnböckerna.

Sön 13 jan kl 14-15. Bilj 100 kr
Hör om vad de arkeologiska undersök
ningarna i området kring Slussen, som
pågått i omgångar sedan år 2013, nu
resulterat i.
I samarbete med Arkeologikonsult AB

Vandring vid Slussen

Se 7 nav

Vandring vid Slussen

Se 7 nov

Vandring vid Slussen

Se 14 nov

Se 7 nov

För barn Jakten på Jack

Ons 9 jon kl 14-14.40

Se 14 nov

Ons 19 & 26 dec kl 14-14.40

Vandring vid Slussen

Ons 2 jon kl 14-14.40

Se 7 nov

Ons 16 jon kl 14-14.40

Se 7 nov

Grändernas hemligheter

Sön 20 jon kl 14-15. Bilj 120 kr
Vandring med Medeltidsmuseet där du får
historien bakom välkända - och ibland lite
knasiga - gatunamn i Gamla stan.
Medeltidsvandring i Gamla stan

Ons 23 jan kl 18-19.30

Se 14 nov

Vandring vid Slussen

Ons 23 & 30 jon kl 14-14.40

Se 7 nov

