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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
Millennium, Kulturfestivalens vandringar 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 18 jan 2019. Under tiden
dyker vi upp på stan med föreläsningar och
visningar. Och nästan varje dag har vi stadsvandringar för alla åldrar där vi går, joggar
och cyklar genom stadens historia.

MEDELTIDSMUSEET
Strömparterren, Norrbro
T Gamla stan eller Kungsträdgården
Fri entré 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

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

6 jun kl 12–17
22–24 jun stängt
29 okt kl 12–17
Gilla oss på facebook.com/medeltidsmuseet
Följ oss på @medeltidsmuseet

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Program
juni–oktober 2018
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.

Jul–aug: tis–sön kl 10–17

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

JULI
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 1 jul kl 15–16
se 3 jun
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 11 & 25 jul kl 15–16.30

se 13 jun

AUGUSTI

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 7 okt kl 15–16.30

se 17 jun

Temahelg – Riksgropen 40 år
Lör 13–sön 14 okt kl 12–17. Fri entré
Gå på visning, se film från utgrävningarna
på Helgeandsholmen och känn på riktiga
arkeologiska fynd.

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 4 aug kl 15–16.30
se 21 jun
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 5 aug kl 15–16.30

se 17 jun

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 8 aug kl 15–16.30

se 13 jun

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 12 aug kl 15–16
se 10 jun

Gratis visningar av museet
Varje tis–sön kl 13–13.30, introduktion till
utställningen ”Slussen under ytan” ingår. På
onsdagar är visningen på lätt svenska. På
lördagar är visningen familjeanpassad.
För barn Hantverkstan
Lör och sön kl 12–17 i okt & nov
Dagligen kl 13–17 under höstlovet (27 okt–4 nov)
I höst tillverkar vi drakar av lera. Legenden
om Sankt Göran inspirerar och sätter fart på
fantasin! Materialkostnad 20 kr.
Slussen under ytan – utställning
Se de arkeologiska fynden från Slussen som
gör att Stockholms historia måste skrivas om.
Gratis visningar på onsdagar, fri entré:
20 jun kl 18–19,
4 & 18 jul; 1, 15 & 29 aug kl 15–16,
12 & 26 sep; 10 & 24 okt kl 18–19
Utställning: Tidiga arkeologiska undersökningar vid Slottet
T o m 30 dec. Fri entré
Fynd från undersökningar som genomfördes
på 1920-talet.
Utställning: Bayeuxtapeten tolkad av Medis5
13 jun–2 sep. Fri entré
Personliga nedslag i Sveriges historia från
60-talet och framåt.
Vandring vid Slussen
Onsdagar jun, aug, sep & okt kl 14–14.40.
Gratis
Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om
de arkeologiska utgrävningarna och platsens
historia. Samling vid Slussenprojektets informa
tionslokal, Stadsgården 8.

Kulturfestivalen
14–18 aug
Titta in i barndelen i och runt Medeltidsmuseet. Välj bland 100 stadsvandringar/walks i
alla upptänkliga format om stadens historia
och om dess invånare (bilj 30 kr). Se hela programmet på kulturfestivalen.stockholm.se
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 19 aug kl 15–16
se 3 jun
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 22 aug kl 15–16.30

se 13 jun

SEPTEMBER
För barn Glömda drakar och skatter
Lör 1 sep kl 15–16.30
se 21 jun
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 2 sep kl 15–16
se 10 jun
se 13 jun

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 9 sep kl 15–16
se 3 jun
Slussen med VR-teknik
Lör 15 & sön 16 sep kl 13–16. Fri entré
Upplev olika tidsepoker i Slussens historia
med hjälp av modern VR-teknik.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 16 sep kl 15–16
se 10 jun
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 19 sep kl 18–19.30
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 22 sep kl 15–16.30

se 13 jun

Tolfterna – nätverkande kvinnor i Stockholm
vid sekelskiftet 1900
Ons 17 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Föredrag på Medeltidsmuseet om träffarna
som Ellen Key startade.
I samarbete med Samfundet S:t Erik

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 20 okt kl 15–16.30
se 21 jun

Arkeologidagen
Sön 26 aug
Tema: aktuell arkeologi kring Slussen. Se
webben för mer info!

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 5 sep kl 18–19.30

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 17 okt kl 18–19.30

se 13 jun

Föreläsning – Helgeandsholmen berättar
Sön 21 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om de arkeologiska utgrävningarna
1978–1980.
Höstmarknad
Lör 27 okt kl 12–17. Fri entré
Fynda hantverk på Medeltidsmuseets årliga
marknadsplats.
HÖSTLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET
27 okt–4 nov
Extraöppet mån 29 okt kl 12–17
Späckat 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 drakdödaren Göran till liv!

se 30 jun

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 23 sep kl 15–16
se 3 jun

JUNI
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 3 jun kl 15–16. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslags historia, om yrkesheder, traditioner och tunga lyft.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 10 jun kl 15–16. Bilj 120 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 13 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ med på en tur om vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 29 sep kl 15–16.30

se 3 jun

Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 30 sep kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om det omvälvande resultatet av de
arkeologiska undersökningarna.
I samarbete med Arkeologikonsult AB

OKTOBER
Gråbrödernas diarium – ett vittnesbörd från
senmedeltidens Stockholm
Ons 3 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Föreläsning om stockholmsfranciskanernas
minnesbok, nu i svensk översättning.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 27 jun kl 18–19.30

Foto: Alexandru Baboş

För barn Glömda drakar och skatter
Tor 21 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.
se 13 jun

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 30 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring om
en råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 3 okt kl 18–19.30

se 13 jun

Program
juni–oktober 2018

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.
Jakten på Jack
Tis 30 & ons 31 okt kl 15–16.30. Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack
och hans vänner från de populära barnböckerna. (För fler Jack-vandringar, vänd
på programmet!)
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 år

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 28 okt kl 15–16.30

se 17 jun

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 31 okt kl 18–19.30

se 13 jun

Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

STADSMUSEET ÖPPNAR 18 JAN 2019

VÄRLDSARVET SKOGSKYRKOGÅRDEN

BYGGSVAR

I januari öppnar äntligen vårt museum vid
Slussen igen efter renovering. Hela huset har
fått en genomgående, varsam renovering,
med plats för dubbelt så många besökare
som tidigare.

Vandring söndagar t o m okt kl 13–15. Bilj 120 kr
Det finns en tanke bakom allt vi ser på
arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård.

Har du frågor om byggnadsvård och renovering av ditt hus, eller ett planärende? Mejla
Stadsmuseets byggnadsantikvarier på byggsvar.stadsmuseet@stockholm.se
(Byggsvar är sommarstängt 2 jul–5 aug.)

I en helt ny utställning får du uppleva Stockholms historia från år 1527 fram till idag. Här
möter du människor, händelser och miljöer
som tillsammans berättar om stadens
utveck-ling. Du får följa med på en hisnande
resa från en liten plats i norra Europas utkant
till en urban, skandinavisk metropol. Vi tar dig
från stormaktsdrömmar till förortspunk via
rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal.
En ny restaurang med kafé öppnar i huset. I
museets nya butik hittar du allt från böcker
om Stockholm till affischer och unika presenter. I den nya Salongen får du hjälp med
frågor om Stockholm, delta i samtal och
föreläsningar om stadens historia, samtid
och framtid.
Vi syns i januari!

Du kan hämta en ljudguide på vår webb för
vandring på egen hand. Visitors center är
öppet dagligen t o m 30 sep samt helger i okt
kl 11–16. Stängt midsommarafton och -dagen.
FN-dagen
24 oktober, fri entré
Visitors center är öppet kl 11–16. Introduktion
med bilder ur arkiven kl 12–12.30 & 14–14.30.
Öppet hus av de fem kapellen kl 13–15.
skogskyrkogarden.stockholm.se
FAKTARUMMET
Faktarummet, som varit på Stadsarkivet,
stänger 14 juni. Men du kan även i fortsättningen få svar om Stockholms historia. Du
kan mejla oss frågor eller möta oss i den nya
Salongen som öppnar i Stadsmuseet 18 jan!
fraga.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
Vandring vid Slussen
Onsdagar jun, aug, sep & okt kl 14–14.40.
Gratis
Följ med på en tur i Slussenområdet och hör
om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8.

Events
June—October 2018
WALKS IN ENGLISH

MEDIEVAL MUSEUM
Strömparterren,
Norrbro

T
Kungsträdgården

Gamla stan/Old Town
Royal Palace

T Gamla stan

Info: +46 (0)8 508 316 00
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.
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. Free WiFi.
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, Thu—Sun 12pm—5pm; Wed 12pm—8pm
Jul—Aug: Tue—Sun 10pm—5pm
Jun 6, 12pm—5pm
Jun 22—24 closed
Oct 29, 12pm—5pm
Free guided tours in English:
Jul—Aug: Tue—Sun at 2—2.30pm

STOCKHOLM CITY MUSEUM WILL REOPEN
ON JANUARY 18, 2019
In a whole new exhibition, you can experience Stockholm’s history from 1527 to
present day. Here you’ll encounter people,
events and places that together give you an
overview of the city’s development.

Tickets are only sold in advance, at the
Medieval Museum or online at citymuseum.
stockholm.se. Under 18 years free (except the
Millennium Tour).
Millennium
Every Sat all year round at 11.30am—1.30pm.
Jul—Sep also Thursdays at 6—8pm. SEK 150
Follow in the footsteps of Mikael Blomkvist
and Lisbeth Salander — The Girl with the
Dragon Tattoo.
The Woodland Cemetery
Guided tours every Sun at 10.30am Jun—Sep.
Tickets SEK 120
An art, culture and architectural walking tour
through the World Heritage with stops at
some of its five chapels.
skogskyrkogarden.stockholm.se

You’ll be able to follow the transformation
from a small location in northern Europe to
an urban, Scandinavian metropolis. From
plague to punk rockers, via royal warmongers,
breakthrough innovations and social welfare
state.

Asplund’s masterpiece: Stockholm City
Library
Every Friday at 2—3.30pm, Jun 29—Sep 14.
SEK 120
Get to know one of Stockholm’s architectural
gems from the 1920s.

You’ll also find a new restaurant and café.
The museum’s new shop will offer everything
from books about Stockholm to posters and
unique presents.

The Medieval Stockholm Walk
Thursdays Jul 12 & 26, Aug 9 & 23 at
3—4.30pm. SEK 120
Join the Medieval Museum in a city-walk and
discover the early history of Stockholm.

See you in January!

Stadsvandringar och visningar
juni–oktober 2018
Asplunds pärla: Stadsbiblioteket
Varje fre kl 16–17.30, 29 jun–14 sep. Bilj 120 kr
Lär känna Gunnar Asplunds internationellt
hyllade mästerverk från 1920-talet.
I samarbete med Stockholms stadsbibliotek

stadsmuseet.stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

hans vänner från de populära barnböckerna.
Se på konsten i Gamla stan
Mån 11 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi går på upptäcktsfärd bland grändernas
och torgens öppna galleri.
Stuckatörens våning
Tis 12 jun 13–14.30. Bilj 120 kr
Visning av ett överdådigt dekorerat borg
erligt hem i city vid slutet av 1800-talet.

Cykelvandring längs Uppsalavägen
Sön 3 jun kl 11–15. Bilj 120 kr
Vi tar oss från Norrtull på den historiska
vägen norrut genom grannkommunerna.

Foto: Aftonbladet

Litterär ångbåtstur i Mälaren
Tis 12 jun kl 18–21. Bilj 200 kr
Njut av en tur med ångfartyget Mariefred,
möt författare med böcker om Stockholm.

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 3 jun kl 15–16. Bilj 120 kr
Hör om ett arbetslags historia, om yrkes
heder, traditioner och tunga lyft.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 13 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ med Medeltidsmuseet på en tur om vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.
Joggvandring Kungsholmen runt
Ons 13 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi utforskar stadsdelens brokiga historia, från
farlig utmark till urban strandidyll.

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Mån 4 jun kl 18–19.45. Bilj 120 kr
Lär dig känna igen arkitekturstilar och stadsplaner från medeltid till idag.
Trapporna på östra Södermalm
Tis 5 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
En vindlande vandring genom östra Söders
bergiga kulturhistoria.

Visning av Barnrikehuset 1937
Tor 14 jun kl 13–14. Bilj 120 kr
Utforska ett hem på Stickelbärsvägen,
byggt för stora familjer med liten plånbok.
Världens äldsta centralbank – Sveriges
riksbank 350 år
Tor 14 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi tar en tur genom Riksbankens historia,
från bankkrasch till minusränta.

Intriger, skvaller och förtal
Ons 6 jun kl 13–14.30. Bilj 120 kr
Dyk ned bland hemliga sällskap, mord och
skandaler i 1700-talets Stockholm.

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Fre 15 jun kl 17–19. Bilj 120 kr
Hör om spioner och sabotörer på stadens
gator i andra världskrigets Stockholm.

Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Tor 7 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vandring i Gamla stan där vi möter tidens
stridslystna kulturelit.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 10 jun kl 15–16. Bilj 120 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.
För barn Jakten på Jack
Sön 10 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack och

JULI

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 1 jul kl 15–16
se 3 jun

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Mån 18 jun kl 18–19.40. Bilj 120 kr
Här berättar gatunamnen om stadsdelens
historia och kända personer.

Visning av Barnrikehuset 1937
Tor 5 jul kl 13–14

se 14 jun

Foto: Åke Blomquist/SvD

se 4 jun

Västra Kungsholmen – från mulbete till
innerstad
Tis 10 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
På malmarnas sista industriområde förverkligas nu Lindhagens 150-åriga stadsplan.
I samarbete med miljöförvaltningen

se 13 jun
se 2 jul

Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Sön 15 jul kl 13–14.30
se 7 jun

Trapporna på västra Södermalm
Tis 3 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
En vindlande vandring genom västra Söders
bergiga kulturhistoria.

AUGUSTI
Stolta stad – från frihetskamp till festival
Ons 1 aug kl 18–19.30
se 29 jul
För barn Glömda drakar och skatter
Lör 4 aug kl 15–16.30
se 21 jun
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 5 aug kl 15–16.30

se 17 jun

Trapporna på östra Södermalm
Mån 6 aug kl 18–19.30

se 5 jun

Östgötagatan ner
Tis 7 aug kl 18–19.15. Bilj 120 kr
Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta
medan vi vandrar längs denna bakgata.
se 13 jun

Invandraren och söderkisen
Ons 8 aug kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Hör om språkliga möten förr och nu, med
utgångspunkt från ”Mina drömmars stad”.

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 12 aug kl 15–16
se 10 jun
Aspudden från torp till hipp närförort
Mån 13 aug kl 18–19.30
se 17 jul

SEPTEMBER
För barn Glömda drakar och skatter
se 21 jun
Lör 1 sep kl 15–16.30
Visning av miljonprogrammets Tensta 1969
Sön 2 sep kl 11.30–12.30, 13–14 &
14.30–15.30. Bilj 30 kr
Vi gästar Tensta marknad och öppnar dörren
till vår lägenhet där tiden stått stilla sedan 1967.
Kvinnliga rum i Södra Ängby
Sön 2 sep kl 13–14.30. Bilj 120 kr
Vi tittar på funkisstaden från en kvinnlig
horisont och uppmärksammar att den
allmänna rösträtten fyller hundra år.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 2 sep kl 15–16
se 10 jun
se 2 jul

B som i Bromma
Mån 16 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Hör om barnrikehus, benmjölsfabriken,
bollplaner och broar i Traneberg.
Aspudden från torp till hipp närförort
Tis 17 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
En historisk vandring bland tobaksodlingar,
dynamittillverkning och småskaligt stadsliv.

Perennparken i Skärholmen
Tis 26 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Inspireras av platsen till att skapa din egen
gröna oas – på balkong eller gård!
Joggvandring från vikingaled till vatten
reservoar
Ons 27 jun kl 18–19.45. Bilj 120 kr
Följ med på en joggtur och lär känna det vatten som vi idag kallar Riddarfjärden.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 27 jun kl 18–19.30

se 13 jun

Öl i Stockholm
Ons 18 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi följer ölets historia på en tur mellan
Norrmalms hallar, hak och bryggerier.
För barn Jakten på Jack
Sön 22 jul kl 15–16.30

se 10 jun

Fikavandring
Mån 23 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
En kulturhistorisk vandring för alla kaffeälskare.
Intriger, skvaller och förtal
Tis 24 jul kl 18–19.30

se 6 jun

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 25 jul kl 15–16.30

se 13 jun

Djurgården från galärvarv till kärleksudde
Ons 25 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Upptäck öns historia, från en plats man ibland
undvek till dagens älskade utflyktsmål.
Stolta stad – från frihetskamp till festival
Sön 29 jul kl 13–14.30. Bilj 120 kr
Låt oss vandra tillsammans, gå raka i ryggen
eller hysteriskt dansa disco med gaypolisen.
Världens äldsta centralbank –
Sveriges riksbank 350 år
Mån 30 jul kl 18–19.30

se 14 jun

Norrjudar och söderjudar: Kungsholmen
Tis 31 jul kl 18–19.45. Bilj 120 kr
Följ med David Fischer genom det judiska
Stockholms historia.

Kulturfestivalen
14–18 aug
Titta in i barndelen runt Medeltidsmuseet.
Välj bland 100 stadsvandringar/walks i
alla upptänkliga format om vår stad
(bilj 30 kr). Se hela programmet på
kulturfestivalen.stockholm.se

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
se 15 jun
Sön 26 aug kl 13–15

Visning av Vindragarlagets skrålokal
se 3 jun
Sön 19 aug kl 15–16

Trapporna på västra Södermalm
Mån 27 aug kl 18–19.30

B som i Bromma
Mån 20 aug kl 18–19.30
Stuckatörens våning
Tis 21 aug kl 13–14.30

se 16 jul
se 12 jun

Arkeologidagen
Sön 26 aug
Tema: aktuell arkeologi kring Slussen.
Se webben för mer info!

se 3 jul

I Krilons Klarakvarter
Tis 28 aug kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ med bland sidorna i årets Stockholm
läser-bok, Eyvind Johnsons ”Grupp Krilon”.

Östermalm från Katthav till tyskbagare
se 25 jun
Tis 21 aug kl 18–19.30
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 22 aug kl 15–16.30

se 13 jun

Visning av Barnrikehuset 1937
Tor 23 aug kl 13–14

se 14 jun

Blockmakarens hus
Sön 26 aug kl 13–14 & 14.30–15.30. Bilj 120 kr
Se hur livet i Stockholm kunde te sig för
fattigt folk i början på 1900-talet.

Kvinnliga rum i Södra Ängby
Sön 9 sep kl 13–14.30

se 2 sep

Den (o)jämställda döden
Sön 9 sep kl 15–16.30. Bilj 120 kr
Vi vandrar på Skogskyrkogården och reflekterar kring synen på döden genom historien.
Född slav – död fri?
Mån 10 sep kl 18–19. Bilj 120 kr
Följ med på en vandring i Gamla stan
genom afro-svenskarnas historia.
Kista – den tudelade staden
Tis 11 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ med på en tur genom det sena 1970talets fullbordade vision om en ”ABC-stad”.
Joggvandring från vikingaled till
vattenreservoar
Ons 12 sep kl 18–19.45

Konst och folk på Söder
Sön 16 sep kl 13–14.30. Bilj 120 kr
Vi vandrar bland söderprofiler, konst och
utsmyckningar.

Klassicismen
Tis 4 sep kl 18–19.45. Bilj 120 kr
Fördjupa dig i stadens arkitektur och stadsplanering från 1600- till 1800-talet.
Joggvandring från kunglig trädgård till
kungliga Djurgården
Ons 5 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Jogga med oss genom Östermalms, Gärdets
och Djurgårdens historia.
se 13 jun

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 16 sep kl 15–16
se 10 jun
Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Mån 17 sep kl 18–19.30
se 19 jun
Stuckatörens våning
Tis 18 sep kl 13–14.30
Ingmar Bergmans Stockholm
Tis 18 sep kl 18–19.30

Skärholmen 50 år
Lör 8 sep kl 11.30–13 & 13.30–15. Gratis bilj
Här får du följa utvecklingen av stads
delen, från jordbruksmark till stad!

se 12 jun
se 2 jul

Joggvandring längs Göta landsväg
Ons 19 sep kl 18–20. Bilj 120 kr
Vi joggar från Älvsjö station till Slussen på en
väg med anor från järnåldern.

Perennparken i Skärholmen
Lör 8 sep kl 12–13.30 & 14–15.30. Gratis bilj
Inspireras av platsen till att skapa din
egen gröna oas – på balkong eller gård!

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 19 sep kl 18–19.30

Hämta gratis biljetter på medborgar
kontoret vid Bodholmsplan från 6 sep.

Visning av Barnrikehuset 1937
Tor 20 sep kl 13–14

Joggvandring Kungsholmen runt
Ons 29 aug kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi utforskar stadsdelens brokiga historia, från
farlig utmark till urban strandidyll.

Världens äldsta centralbank – Sveriges
riksbank 350 år
Lör 22 sep kl 13–14.30
se 14 jun
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 22 sep kl 15–16.30

se 30 jun

Blockmakarens hus
Sön 23 sep kl 13–14 & 14.30–15.30 se 26 aug

se 27 jun

Slussen med VR-teknik
Lör 15–sön 16 sep kl 13–16. Fri entré
Upplev Slussens långa historia med hjälp
av modern teknik på Medeltidsmuseet.

Tensta för snart femtio år sedan
Tis 4 sep kl 11.30–13.00. Bilj 120 kr
Följ med tillbaka och lär känna tankarna
bakom området och de som flyttade in.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 5 sep kl 18–19.30

Östermalm från Katthav till tyskbagare
Mån 25 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi vandrar genom stadsdelen som för 150 år
sedan var en fattig utkant av stan.

Världens äldsta centralbank – Sveriges
riksbank 350 år
se 14 jun
Ons 22 aug kl 18–19.30

se 21 jun

Ingmar Bergmans Stockholm
Mån 3 sep kl 18–19.30

se 10 jun

Foto: Lennart af Petersens

Funktionalismen är här!
Sön 12 aug kl 13–14.30

För barn Jakten på Jack
Sön 24 jun kl 15–16.30

Foto: Alexander Mahmoud

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 8 aug kl 15–16.30

Funktionalismen är här!
Tor 21 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Upptäck arkitektoniska godbitar på Gärdet
och hör om de radikala influenserna.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 30 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring om en
råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år

se 10 jun

Ingmar Bergmans Stockholm
Lör 14 jul kl 13–14.30

se 12 jun

För barn Glömda drakar och skatter
Tor 21 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.

För barn Jakten på Jack
Sön 17 jun kl 15–16.30

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 11 jul kl 15–16.30

Stuckatörens våning
Tis 3 jul kl 13–14.30

Joggvandring längs Göta landsväg
Ons 20 jun kl 18–20. Bilj 120 kr
Vi joggar från Älvsjö station till Slussen på en
väg med anor från järnåldern.

Från maskinista till barista
Tor 28 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi följer Rörstrandsgatans utveckling från
arbetarkvarter till stekhett toppläge.

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Mån 9 jul kl 18–19.45

Ingmar Bergmans Stockholm
Mån 2 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Vi vandrar bland platser som kom att
forma vår världsberömde regissör.

I samarbete med miljöförvaltningen

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.

Joggvandring från kunglig trädgård till
kungliga Djurgården
Ons 4 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Kvällsjogga genom Östermalms, Gärdets och
Djurgårdens historia.

Cykelvandring längs Göta landsväg
Sön 1 jul kl 11–14. Bilj 120 kr
Vi cyklar från Stuvsta till Södermalm, på en
väg som använts sedan fornminnes tider.

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tis 19 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden i
det tidigare industriområdet.

se 13 jun
se 14 jun

Öl i Stockholm
Sön 23 sep kl 13–14.30

se 8 jun

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 23 sep kl 15–16
se 3 jun
I Ulla Winblads kvarter
Mån 24 sep kl 18–19. Bilj 120 kr
Följ med i Winblads fotspår, från en bal på
slottet via slagsmål, skvaller och horsbrott
till bröllopsfest i Södra stadshuskällaren.
Vällingby – ett levande drama
Tis 25 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr
Följ med på en tur genom världens hetaste
framtidsstad!
Från maskinista till barista
Ons 26 sep kl 18–19.30
Ingmar Bergmans Stockholm
Tor 27 sep kl 18–19.30
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 29 sep kl 15–16.30

se 28 jun
se 2 jul
se 30 jun

Göta landsväg – en lång historia
Sön 30 sep kl 13–16. Bilj 120 kr
En svindlande vandring från medeltida
slagfält i Årsta till dagens Södermalm.
Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 30 sep kl 14–15. Bilj 100 kr
På Medeltidsmuseet avslöjas resultatet av
de arkeologiska undersökningarna.

Blockmakarens hus
Sön 9 sep kl 13–14 & 14.30–15.30 se 26 aug

Funktionalismen är här!
Tor 20 sep kl 18–19.30

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 9 sep kl 15–16
se 3 jun

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Fre 21 sep kl 17–19
se 15 jun

I samarbete med Arkeologikonsult AB

Följ med David Fischer genom det judiska
Stockholms historia.

Föreläsning – Helgeandsholmen berättar
Sön 21 okt kl 14–15. Bilj 100 kr
På Medeltidsmuseet kan du höra om de
arkeologiska utgrävningarna 1978–1980.

OKTOBER
Aspudden från torp till hipp närförort
Mån 1 okt kl 18–19.30
se 17 jul
Född slav – död fri?
Tis 2 okt kl 11.30–12.30

se 10 sep

Västra Kungsholmen – från mulbete till innerstad
Ons 3 okt kl 18–19.30
se 10 jul
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 3 okt kl 18–19.30

se 13 jun

Jugend och nationalromantik
Tor 4 okt kl 18–19.45. Bilj 120 kr
Vi förflyttar oss tillbaka till det sena 1800-talets
möte med nya formspråk från kontinenten.
Öl i Stockholm
Fre 5 okt kl 17–18.30

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 7 okt kl 15–16.30

se 24 sep

Temahelg – Riksgropen 40 år
Lör 13–sön 14 okt kl 12–17. Fri entré
Gå på visning i Medeltidsmuseet, se film
och känn på riktiga arkeologiska fynd.
I Krilons Klarakvarter
Sön 14 okt kl 13–14.30

se 28 aug

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tis 16 okt kl 11.30–13.10
se 18 jun
Tolfterna – nätverkande kvinnor i
Stockholm vid sekelskiftet 1900
Ons 17 okt kl 18–19. Bilj 100 kr
Föredrag på Medeltidsmuseet om
träffarna som Ellen Key startade.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 17 okt kl 18–19.30

se 13 jun

Modernismen
Tor 18 okt kl 11.30–13.15. Bilj 120 kr
Vi följer arkitekturstilens utveckling, från
1920-talet fram till dagens byggprojekt.
Om kriget kommer
Fre 19 okt kl 17–18.15. Bilj 120 kr
Hör om det kalla kriget och besök en underjordisk ledningscentral och skyddsrum.

se 17 jun

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Tis 9 okt kl 11.30–13.30
se 15 jun
Norrjudar och söderjudar: Södermalm
Tor 11 okt kl 11.30–13.15. Bilj 120 kr

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 20 okt kl 15–16.30
se 21 jun
Invandraren och söderkisen
Sön 21 okt kl 13–14.30

Paradise Lost Södermalm
Mån 22 okt kl 18–19.45. Bilj 120 kr
En vandring bland pest, levande begravda
och styckmördare ur stadens historia.
Om kriget kommer
Tis 23 okt kl 17–18.15

se 19 okt

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Tor 25 okt kl 11.30–13.30
se 15 jun
Paradise Lost Södermalm
Fre 26 okt kl 18–19.45

se 22 okt

1800-talets Södermalm
Sön 28 okt kl 13–14.30. Bilj 120 kr
Ta en tur bland hästdroskor, latrintömmare
och uppfostringsanstalter.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

se 16 sep
Foto: Raphael Saulus

Konst och folk på Söder
Sön 7 okt kl 13–14.30

se 8 jun

I Ulla Winblads kvarter
Fre 12 okt kl 17–18

se 21 jun

se 8 aug

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 28 okt kl 15–16.30

se 17 jun

För barn Glömda drakar och skatter
Mån 29 okt kl 15–16.30
se 21 jun
Paradise Lost Södermalm
Mån 29 okt kl 18–19.45

se 22 okt

Östgötagatan ner
Tis 30 okt kl 11.30–12.45

se 7 aug

För barn Jakten på Jack
Tis 30 & ons 31 okt kl 15–16.30

se 10 jun

För barn Råttorna i Gamla stan
Ons 31 okt kl 15–16.30

se 30 jun

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 31 okt kl 18–19.30

se 13 jun

