FRI ENTRÉ

SPECIAL EVENTS
IN ENGLISH

Program
juni–september 2016
ts
på pl a
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Antalet biljetter är begränsat. 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 PÅ PLATS
Stadsmuseets byggnad är stängd för renovering och öppnar åter under 2018. I stället
dyker vi upp på stan med föreläsningar,
visningar och projekt. Dessutom dagliga
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

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

Slussen under ytan
Under förberedelserna för nya Slussen har
arkeologer grävt fram föremål som gör
att Stockholms historia måste skrivas om. I
utställningen får du se fynden och uppleva
platsens historia. Gratis visningar av utställningen ons 8 & 22 jun kl 18–19.

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

Illustration: Dennis Eriksson

Program
juni–september 2016

Under ombyggnaden av Stadsmuseet hittar
du oss i Stadsarkivets lokaler på Kungs
klippan 6, Kungsholmen. Fri entré.
Öppettider
Mån–ons kl 13–16, tor kl 13–19
Mån 6 jun stängt
Lördagsöppet 3 sep kl 10–15
Sommartider
13 jun–7 jul: tis, ons & tor kl 13–16
11–24 jul: stängt
25 jul–18 aug: tis, ons & tor kl 13–16
Fr o m 22 aug: ordinarie öppettider
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
Stadsmuseet c/o Stadsarkivet, fri entré
Få rådgivning om ändringar i kulturhistoriska
hus, allt från fönster till trapphus. Drop-in
varje onsdag 7 sep–23 nov kl 14–16.

Visning: Slussen och Södermalmstorg
Ons 1, 8, 15 & 22 jun kl 14–14.40. Gratis
Följ med på en visning i Slussenområdet
och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Samling vid
Slussenprojektets informationslokal,
Stadsgården 8.
Nationaldagsöppet
Mån 6 jun kl 12–17
Kl 13–13.30 Familjevisning av museet.
Mönster och mosaik i Hantverkstan
kl 12–16.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Mån 6 jun kl 14–15. Bilj 100 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än
idag.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 1, 15 & 29 jun, 7 & 21 sep kl 18–19.30
Bilj 100 kr
Stadsvandra med Medeltidsmuseet i
Gamla stan och upptäck Stockholms tidiga
historia.

STADSMUSEET C/O STADSARKIVET
FAKTARUMMET PÅ BESÖK
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.

Gilla oss på facebook.com/medeltidsmuseet
Följ oss på @medeltidsmuseet

STOCKHOLMIA
Stockholms stads eget förlag och forskningsinstitution sprider kunskap om staden igår,
idag och imorgon. stockholmia.stockholm.se

Foto: Arkeologikonsult

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 örtträdgården. Se den riktiga stadsmuren
från 1530 som går rakt igenom museet.
Och möt döden på galgbacken.

Ord. öppettider: tis–sön kl 12–17, ons kl 12–20
6 jun måndagsöppet
24–26 jun midsommarhelg Stängt

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

Program
juni–september 2015
På Medeltidsmuseet blir historien om
Stockholm levande igen!

MEDELTIDSMUSEET
Strömparterren, Norrbro
T Gamla stan eller Kungsträdgården
Fri entré till museet.
08-508 316 20
medeltidsmuseet@stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

Glömda drakar och skatter
Mån 6 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.
Vägen till galgen
Mån 13 jun kl 18–20
Fre 16 sep kl 17–19. Bilj 100 kr
Följ med i de dödsdömdas fotspår, från
häkteslokalen i Gamla stan till avrättningsplatsen på det medeltida Söder.

Stadsmuseet på plats
Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

c/o Stadsarkivet: Kvarteret Vargen
Ons 31 aug kl 13–13.45. Fri entré
Föreläsning utifrån en historisk, omfattande
dokumentation som gjordes inför Sveavägens
breddning runt år 1920.

PÅ PLATS I ÖSTBERGA
Under 2016 bjuder Stadsmuseet in dig som
bor eller vistas mycket i Östberga till aktiviteter.
Vi dokumenterar, intervjuar och samlar in
minnen och berättelser.

Byggsvar
Har du frågor om byggnadsvård och reno
vering av ditt hus, eller ett planärende?
Mejla Stadsmuseets byggnadsantikvarier på
byggsvar.stadsmuseet@stockholm.se
Sommarstängt 23 jun–14 aug.

Grillkvällar med lek och pyssel
Ons 8 jun, 13 jul, 17 aug kl 14.15–17
Vi syns i Backens parklek och prövar på
historiska lekar. Korv finns att köpa, vi står för
pysselmaterial.

VÄRLDSARVET SKOGSKYRKOGÅRDEN
Vandring varje sön t o m sep kl 13–15. Bilj 100 kr
Följ med och upptäck detaljerna som gör
skillnad! Det finns en tanke bakom allt vi ser
på arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård.
Visitors center är öppet dagligen t o m sista
sön i aug kl 11–16; lör och sön i sep kl 11–16.
Stängt 24–25 jun. Tel 08-508 317 30.

Hemvändarkväll
Tor 10 sep kl 17–20
För dig som lekt i parkleden som barn. Vi
träffas och äter, leker och minns tillsammans.
Stadsvandringar i Östberga
Ons 1 jun kl 18–19.30
Mån 4 jul kl 18–19.30
Mån 18 jul kl 18–19.30
Tis 20 sep kl 18–19.30
Bilj 100 kr
Foto Mikael Almehag

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).

Ljudguide för vandring på egen hand finns
på skogskyrkogarden.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

Events
June—September 2016
CITY MUSEUM
The museum building is closed for renovation,
scheduled to re-open in 2018.
T
Kungsträdgården

Gamla stan/Old Town
Royal Palace

T Gamla stan

MEDIEVAL MUSEUM
Free admission
medievalmuseum.stockholm.se
Experience medieval Stockholm, meet the
people and hear stories from the everyday
life, explore reconstructed brick buildings,
warehouses and workshops.

WALKS IN ENGLISH
Tickets are only sold in advance, at
the Medieval Museum or online at
citymuseum.stockholm.se. Under 18 years
free (except the Millennium Tour).
World Heritage
The Woodland Cemetery
Guided tours every Sun at 10.30am Jul—Sep
Tickets SEK 100
Skogskyrkogården, The Woodland Cemetery,
is considered one of the most important
creations of modern architecture, and is
inscribed on the UNESCO World Heritage
List. Founded at the beginning of the 1900s,
the aim was to create a cemetery blending
Scandinavian nature and architecture into a
seamless harmony.

Featuring a section of the actual the town
wall from the 16th century. There is always a
translation in English. Audioguides are available
in major languages.
The museum is a stone’s throw from the Royal
Palace, under the Norrbro — the oldest stone
bridge in Stockholm. Outdoor café open all
summer.
Hours:
Tue—Sun at 12pm—5pm; Wed at 12pm—8pm
Extra open Jun 6, 12pm—5pm
Jun 24—26 Closed
Free guided tours in English:
Tue—Sun at 2—2.30pm (Jul—Aug)

Dramatic events in the history of Stockholm
Fri Jun 24 at 2—3.15pm
Tue Jul 19 at 6—7.15pm
Tue Aug 9 at 6—7.15pm. SEK 100
In this guided tour, you will hear about horrific
deaths, a masquerade ball that changed
history and a very demanding Queen.
Amongst monks, guilds and nosy neighbours
Every Wed in Jul & Aug at 6—7.30pm
SEK 100
Join us on a walk in the Old Town (Gamla stan)
and get some insight into the medieval
history and daily life in Stockholm.
ABBA the Walk
Jul: Tue 12 & Tue 26 at 6—8pm
Aug: Tue 2 & Fri 5 at 6—8pm. SEK 130
Join us on a musical walking tour of ABBA.
Hear the history behind one of the world’s
most successful pop groups and get a
glimpse of their home town.
In cooperation with ABBA The Museum
Photo: Torbjörn Calvero ©Premium Rockshot

MEDIEVAL MUSEUM
Strömparterren,
Norrbro

The Millennium Tour
Every Sat all year round at 11.30am—1.30pm
Jul—Sep also Thu at 6—8pm. 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.

Stadsvandringar
juni–september 2016

stadsmuseet.stockholm.se

Joggvandring: från vikingaled till vatten
reservoar
Ons 8 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Jogga med oss i ett behagligt tempo och
lär känna det vatten som vi idag kallar
Riddarfjärden.

Välj och vraka bland dagliga stadsvandringar runtom i staden – plus visningar och
andra program.
JUNI

Skärholmen – från jordbruksmark till stad
Tor 9 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Följ med genom områdets historia och hör
om debatten som skakade om de tidigare
boendeidealen.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 1, 15 & 29 jun, 7 & 21 sep kl 18–19.30
Bilj 100 kr
Stadsvandra med Medeltidsmuseet i Gamla
stan och upptäck Stockholms tidiga historia.

Astrid Lindgren – mycket mer än sagotant
Fre 10 jun kl 17–18.45. Bilj 100 kr
Vandring för vuxna i Vastastan bland miljöer
som utgjorde såväl vardag som inspiration till
Astrids berättande.

Från kolonilott till stadsodling
Tor 2 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar genom nyttoodlingens historia på
Söder och undersöker dagens urbana trend.

Från forntid till IT på cykel
Sön 12 jun kl 11–15. Bilj 100 kr
Vi tar oss på två hjul över Järvafältet och hör
om fornlämningar, förortsbebyggelse och
stadsutveckling.

Foto: Lennart af Petersens

Vandring i Östberga
Ons 1 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Lär känna områdets tvåtusenåriga historia
och hör om de stora förändringar som förorten
nu står inför.

Funktionalismen är här!
Fre 17 jun kl 17–18.45. Bilj 100 kr
Upptäck arkitektoniska godbitar på Gärdet
och hör om de radikala influenserna.
Västra Kungsholmen – från mulbete till
innerstad
Sön 19 jun kl 13–14.30. Bilj 100 kr
På malmarnas sista industriområde förverk
ligas nu Lindhagens 150-åriga stadsplan.
I samarbete med Miljöförvaltningen

Trapporna på västra Södermalm
Mån 20 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
En vindlande vandring genom västra
Söders bergiga kulturhistoria, baserad på
boken ”Trappa upp och trappa ner”.
Illustration: Ingela Almgren

EN OM DAN

Vägen till galgen
Mån 13 jun kl 18–20. Bilj 100 kr
Följ med i de dödsdömdas fotspår, från häkteslokalen i Gamla stan till avrättningsplatsen
på det medeltida Söder.
Enastående kvinnor på Söder
Tis 14 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
I en kombinerad vandring och visning av
Blockmakarens hus lär vi känna några
historiska kvinnor.

Enastående kvinnor på Söder
Tis 21 jun kl 18–19.30

Joggvandring: från kunglig trädgård till
kungliga Djurgården
Ons 22 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Jogga med oss genom Östermalms, Gärdets
och Djurgårdens historia.

Kungsholmen i ord och ton
Fre 3 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Upplev hur livet i Stockholm skildrats på olika
sätt, i Bellmans epistlar och fram till nutida
visor.

Intriger, skvaller och förtal
Tor 23 jun kl 18–19.15. Bilj 100 kr
Dyk ned bland hemliga sällskap, mordkom
plotter och kärleksskandaler i 1700-talets
Stockholm.

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Mån 6 jun kl 14–15. Bilj 100 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än
idag.
Glömda drakar och skatter
Mån 6 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 15 jun kl 18–19.30
se 1 jun

Graffitivandring i Snösätra
Mån 27 jun kl 18–19.45. Bilj 100 kr
Följ med gatukonstexperten Tobias Barenthin
Lindblad på en tur i Söderort där vi besöker
Sveriges graffititätaste område.

Med ångbåt från land till stad
Tor 16 jun kl 18–21. Bilj 100 kr
Ångbåtsvandring! Följ med s/s Mariefred på
en tur genom Stockholms koleldade historia.

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tis 28 jun kl 18–19.45. Bilj 100 kr
Följ förvandlingen av Hjorthagen och Norra
Djurgårdsstaden.
Foto: O. Halldin

Från barnrikehus till koloniträdgårdar
Tis 7 jun kl 18–20. Bilj 100 kr
Hör om husen som byggdes för fattiga
barnfamiljer och den hushållsodling som kom
igång under förra seklet.
Allsångsvandring
Ons 8 jun kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Tillsammans låter vi klassiska Stockholmsvisor
eka ut över Riddarfjärden.

Vandring i Östberga
Mån 4 jul kl 18–19.30

Öl i Stockholm
Fre 15 jul kl 17–18.30
Vandring i Östberga
Mån 18 jul kl 18–19.30

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Mån 15 aug kl 18–20. Bilj 100 kr

se 7 jul

Kulturfestivalen
16–20 aug
Pröva på stadsvandringar i alla upptänkliga
format. Titta in i barndelen på Norrbro där
vi tillverkar mosaiker och gör mönster; i
Gamla stan har vi råttäventyr och skattjakt. Se hela programmet på
kulturfestivalen.stockholm.se

SEPTEMBER
Kungsholmen i ord och ton
Tor 1 sep kl 18–19.30

se 3 jun

Det hemliga namnet – staden, konsten och
resan
Fre 2 sep kl 17–18.45. Bilj 100 kr
En vandring på Söder med avstamp i 2016 års
Stockholm läser-bok av Inger Edelfeldt.
Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Mån 5 sep kl 18–19.45
se 28 jun
Invandraren och söderkisen
Tis 6 sep kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi undersöker möten med nyanlända förr och
nu, med utgångspunkt från ”Mina drömmars
stad”.

se 1 jul
se 30 jun

Öl i Stockholm
Fre 29 jul kl 17–18.30

se 1 jun

se 23 jun
se 1 jul

Aspudden från torp till hipp närförort
Fre 26 aug kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar genom platsens olika skepnader
och bruk fram till dagens attraktiva bostadsområde.

Visning av Stuckatörens våning
Lör 20 aug kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Vi hälsar på i ett borgerligt hem vid slutet
av 1800-talet, med ett överflöd av skulpturala lister och dekorativa takrosetter.
Foto: Mattias Ek

Arkeologidagen
Sön 28 aug
Hör om utgrävningen vid Slussen m m.
Se program på webben!
Klassicismen – arkitektur och stadsbyggnad
under 300 år
Mån 22 aug kl 18–20. Bilj 100 kr
Fördjupa dig i stadens arkitektur och stadsplanering från 1600- till 1800-talet.

Från forntid till IT på cykel
Sön 28 aug kl 11–15

se 12 jun

Enastående kvinnor på Söder
Tis 23 aug kl 18–19.30

se 14 jun

Jugend och nationalromantik
Mån 29 aug kl 18–20. Bilj 100 kr
Vi förflyttar oss tillbaka till det sena 1800-talets
möte med nya formspråk från kontinenten.

Från kolonilott till stadsodling
Tor 25 aug kl 18–19.30

se 2 jun

Från barnrikehus till koloniträdgårdar
Tis 30 aug kl 18–20
se 7 jun

Funktionalismen är här!
Mån 19 sep kl 18–20

Kulturmiljödagar i Gamla stan
10–11 sep. Fri entré
Tillsammans kan vi vårda våra kulturhistoriska hus. I seminarier, visningar och
vandringar får du tips och inspiration. Se
program på Stadsmuseets webb!

Vandring i Östberga
Tis 20 sep kl 18–19.30

se 17 jun
se 1 jun

I samarbete med Samfundet S:t Erik, AB Stadsholmen
och Byggnadsvårdsföreningen

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 21 sep kl 18–19.30
se 1 jun

Trapporna på östra Södermalm
Mån 12 sep kl 18–19.30. Bilj 100 kr
En vindlande vandring genom östra Söders
bergiga kulturhistoria, baserad på boken
”Trappa upp och trappa ner”.

Det hemliga namnet – staden, konsten …
Fre 23 sep kl 17–18.45
se 2 sep

Astrid Lindgren – mycket mer än sagotant
Tis 13 sep kl 18–19.45
se 10 jun

Folkhemmet i Årsta
Tis 27 sep kl 18–19.45. Bilj 100 kr
Se hur folkhemmets idéer tog sig uttryck
i stadsbyggnad och arkitektur.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 7 sep kl 18–19.30
se 1 jun
Östra Hökarängen
Tor 8 sep kl 18–19.45. Bilj 100 kr
Vi studerar Skönstaholmsområdet som
planerades i slutet av 1940-talet för att visa
på radhusens kvaliteter.

Intriger, skvaller och förtal
Mån 26 sep kl 18–19.30

se 23 jun

Joggvandring: från vikingaled till …
Ons 28 sep kl 18–19.30
se 8 jun
Graffitivandring i Snösätra
Fre 30 sep kl 17–18.45

se 27 jun
Foto: Holger Ellgaard

Deckare på stan: Mörker över Stockholm
Fre 9 sep kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Deckarvandring! Är vår stad lika hård och
kall som den framställs i populära filmer och
böcker?

Intriger, skvaller och förtal
Mån 25 jul kl 18–20

se 1 jul

Foto: Tore Burnäs/SvD

se 1 jul

se 30 jun

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Tor 7 jul kl 18–20. Bilj 100 kr
Trivselvandra runt city och lär dig samtidigt
känna igen stilar och planer som format vår
stad.

Göta landsväg – en lång historia
Mån 11 jul kl 18–21

Öl i Stockholm
Fre 12 aug kl 17–18.30

Årstafältet från bronsåldersstrand
till rekreationsområde
Fre 22 jul kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Följ med på en arkeologisk vandring genom
områdets tidiga historia.

se 1 jun

Foto: Fredrik Sweger

Foto: Carl Heideken

Göta landsväg – en lång historia
Tis 5 jul kl 18–21

Öl i Stockholm
Fre 8 jul kl 17–18.30

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad
Mån 8 aug kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar i det som för inte så länge sedan
var en litet ruffig och avlägsen förort.

Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar
Ons 29 jun kl 18–19.30
se 1 jun

Foto: Dahllöf

Öl i Stockholm
Fre 1 jul kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Ölvandring! Vi följer ölets historia på en tur
mellan Norrmalms hallar, hak och bryggerier.

Queera Humlan
Mån 1 aug kl 18–20. Bilj 100 kr
Möt ett hemligt Stockholm mitt bland oss där
människors öden formats, mötts och besannats.

I samarbete med Miljöförvaltningen

Göta landsväg – en lång historia
Tor 30 jun kl 18–21. Bilj 100 kr
En svindlande vandring som börjar bland
medeltida slagfält och slutar vid en modernistisk trafikkarusell.

JULI

AUGUSTI

se 14 jun

Joggvandring: från kunglig trädgård till
kungliga Djurgården
Ons 14 sep kl 18–19
se 22 jun
Vägen till galgen
Fre 16 sep kl 17–19

se 13 jun

