SPECIAL EVENTS
IN ENGLISH

Program
juni–september 2019
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

STADSMUSEET
Slussen, Södermalmstorg
T Slussen
Fri entré till museet.
08-508 316 20
stadsmuseet@stockholm.se
stadsmuseet.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, ons, fre kl 12–18; tor kl 12–20;
lör, sön kl 10–16; mån stängt

Öppet:
tis, tor–sön kl 12–17; ons kl 12–20; mån stängt

Biljetter
Endast förköp av biljetter, via museernas webbplatser eller i museernas entréer. 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.

6 jun kl 12–17
21–23 jun stängt
jul, aug: öppet tis–sön kl 10-17, mån stängt

6 jun kl 12–18
21–23 jun stängt
Följ oss på @stadsmuseet
Följ oss på @stadsmuseet
Gilla oss på facebook.com/stadsmuseum
Boka konferenser
Vi erbjuder sammankomster i kulturhistoriska
lokaler för stora och små sällskap samt catering
och program. Kontakta oss så berättar vi mer!
konferens@stadsmuseet.se

Följ oss på @medeltidsmuseet
Gilla oss på facebook.com/medeltidsmuseet
DIGITALA STADSMUSEET
Utforska våra samlingar på webben: äldre
och nyare fotografier, konst, rapporter m m.
digitalastadsmuseet.stockholm.se

Bokning av grupper och skola
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 Medeltidsmuseet
och i Gamla stan, kontakta:
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Program
Medeltidsmuseet
juni–september 2019 Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se
TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

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.

Fynden berättar
Medeltidsmuseet kan nu presentera fler arkeologiska föremål och nya teorier som uppkommit
under förberedelserna av nya Slussen.

Museet på 30 minuter
Varje tis–sön kl 13–13.30, introduktion till utställningen ”Fynden berättar” ingår. Bilj 50 kr. På
onsdagar är visningen på lätt svenska, gratis
bilj. På lördagar är visningen familjeanpassad.

BILJETTERNA SLÄPPS 14 MAJ
JUNI

Återskapat 1471
Välkommen till skomakarnas, skräddarnas och
rustningsmakarnas Stockholm. S:t Olofs Gille
visar hantverk utifrån historiska fynd.

För barn Glömda drakar och skatter
Tor 6 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr, endast förköp
Gå på upptäcktsfärd i Gamla stan. Med hjälp
av en karta, lite problemlösning och ledtrådar
ur historien går turen genom smala prång
och gränder.
Foto: Mikael Almehag

Vandring vid Slussen
Ons 5 jun kl 14–14.40. Gratis, ingen föranmälan.
Max 30 platser
Hör om de arkeologiska utgrävningarna och
platsens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Södermalmstorg 4.

Foto: Lovisa Olsson

Fri entré till museet

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 9 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 12 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Stadsvandra med Medeltidsmuseet och hör om
vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.
Vandring vid Slussen
Ons 12, 19 & 26 jun kl 14–14.40

se 5 jun

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 26 jun kl 15–16.30

JULI
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 10 jul kl 15–16.30

se 12 jun

AUGUSTI
För barn Glömda drakar och skatter
Lör 3 aug kl 15–16.30

se 6 jun

Vandring vid Slussen
Ons 7 aug kl 14–14.40

se 5 jun

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 29 jun kl 15–16.30

se 6 jun

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 30 jun kl 15–16.30

se 9 jun

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 20 jul kl 15–16.30. Bilj 50 kr, endast förköp
En historisk och humoristisk vandring
som följer en råttfamiljs jakt på bostad i
Gamla stan.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 24 jul kl 15–16.30

se 12 jun

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 27 jul kl 15–16.30

se 6 jun

Kulturfestivalen
13–17 aug
Familjevisning av Medeltidsmuseet varje dag kl
13 och kl 15, gratis. Mängder av stadsvandringar/
walks i alla upptänkliga format om vår stad
(och galax!), bilj 30 kr. Se hela programmet på
kulturfestivalen.stockholm.se

Vandring vid Slussen
Ons 14 & 21 aug kl 14–14.40

se 5 jun

Foto: Alexander Mahmoud

The Medieval Stockholm Walk
Ons 7 aug kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vandring på engelska i Gamla stan om
Stockholms tidiga historia.
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 10 aug kl 15–16.30

se 20 jul

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 11 aug kl 15–16.30

se 9 jun

SEPTEMBER
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 1 sep kl 15–16. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder,
traditioner och tunga lyft.

The Medieval Stockholm Walk
Ons 4 sep kl 18–19.30

se 7 aug

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 7 sep kl 15–16.30

se 20 jul

Arkeologidagen
Sön 25 aug kl 12–17

se 7 aug

Se vår webb för program

Vandring vid Slussen
Ons 28 aug kl 14–14.40

se 5 jun

c/o Medeltidsmuseet: Anna Whitlock –
skolentreprenör och rösträttsledare
Ons 28 aug kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om förebilden till TV-serien om
Fröken Friman.

Svartbrödraklostrets källare
Sön 8 sep kl 15–16. Bilj 120 kr, endast förköp
Gustav Vasa rev klostret, men bakom en liten
svart järndörr finns munkarnas medeltida
källarrum bevarade än idag.

The Medieval Stockholm Walk
Ons 18 sep kl 18–19.30
För barn Glömda drakar och skatter
Lör 21 sep kl 15–16.30

se 6 jun

Vandring vid Slussen
Ons 11 sep kl 14–14.40

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 22 sep kl 15–16

se 1 sep

Vandring vid Slussen
Ons 25 sep kl 14–14.40

se 5 jun

se 5 jun

I samarbete med Samfundet S:t Erik

se 5 jun

The Medieval Stockholm Walk
Ons 21 aug kl 15–16.30

I samarbete med Samfundet S:t Erik

c/o Medeltidsmuseet: Kulturarvet och
stadsbyggnadspolitiken
Ons 11 sep kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om de olika epokerna i Stockholms
stadsbyggande.
Vandring vid Slussen
Ons 4 sep kl 14–14.40

se 12 jun

se 7 aug

c/o Medeltidsmuseet: Carl Johan Dyfverman –
skulptören
Ons 25 sep kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om 1800-talskonstnären och hans
verk i Stockholm.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 15 sep kl 15–16.30

se 9 jun

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Vandring vid Slussen
Ons 18 sep kl 14–14.40

se 5 jun

Svartbrödraklostrets källare
Sön 29 sep kl 15–16

se 8 sep

Events
June—September 2019
MEDIEVAL MUSEUM
Strömparterren
Norrbro

CITY MUSEUM
Free admission
08-508 316 20
citymuseum@stockholm.se

MEDIEVAL MUSEUM
Free admission
08-508 316 20
medievalmuseum.stockholm.se

The museum is situated in a 17th century palace,
located next to the Slussen tube station.

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.

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.
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.
The museum’s new shop offers everything from
books about Stockholm to unique gifts, glass
and ceramics.
There is always a translation in English.
Free WiFi.
Hours
Tue, Wed, Fri at 12—6pm; Thu at 12—8pm;
Sat, Sun at 10am—4pm; Mon closed
Jun 6 at 12—6pm
Jun 21—23 closed
Guided tours in English
Jul 1—Sep 15: Tue—Sun at 2—2.30pm
Tickets: SEK 50

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.
Hours
Tue, Thu—Sun at 12—5pm;
Wed at 12—8pm. Mon closed
Jun 6 at 12—6pm
Jun 21—23 closed
Jul—Aug: Tue—Sun at 10am—5pm
Guided tours in English
Tue—Fri at 2—2.30pm (Jun)
Tue—Sun at 2—2.30pm (Jul—Aug)
Ticket: SEK 50
Tickets
Tickets are only sold in advance, at the City
Museum, the Medieval Museum or online at
citymuseum.stockholm.se. Under 18 years
free (except the Millennium Tour and family
activities).

T
Kungsträdgården

Royal Palace

T Gamla Stan/Old Town
CITY MUSEUM
Södermalmstorg
Slussen

T Slussen

WALKS IN ENGLISH
Millennium
Every Sat all year round at 11.30am—1.30pm.
Jul—Sep also Thu at 6—8pm. Tickets SEK 150
Follow in the footsteps of Mikael Blomkvist and
Lisbeth Salander — The Girl with the Dragon
Tattoo. This tour is also available for groups;
please contact us for more information!
The Woodland Cemetery — Skogskyrkogården
Guided tours in English every Sun from Jun to
Sep at 10.30am. Tickets SEK 150
An art, culture and architectural walking tour
through the world heritage with stops at some
of its five chapels.
skogskyrkogarden.stockholm.se
Asplund’s masterpiece: Stockholm City Library
Every Fri from Jul 5 to Sep 13 at 2—3.30pm.
Tickets SEK 120
Get to know one of Stockholm’s architectural
gems from the 1920s.
The Medieval Stockholm Walk
Wed Aug 7 & 21 at 3—4.30pm; Wed Sep 4 & 18
at 6—7.30pm. Tickets SEK 120
Join the Medieval Museum in a city-walk in
the Old Town and discover the early history of
Stockholm.

Program
Stadsmuseet
juni–september 2019 Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se
Fri entré till museet
Nu har vi öppnat igen, med en helt ny utställning
om Stockholms historia.
Den 29 april 2019 slog vi upp dörrarna till ett
museum med plats för dubbelt så många
besökare som tidigare. I den nya utställningen
över tre plan får du uppleva Stockholms
historia från år 1527 fram till idag. Här möter
du människor, händelser och miljöer som
tillsammans berättar om stadens utveckling.

Foto: Mattias Ek

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.

Foto: Gustav Bergmark

I museets nya butik hittar du allt från böcker
om Stockholm till pussel, porslin och unika
presenter.
I den nya Salongen kan du forska om
Stockholm på egen hand, ung som gammal,
i jobbet eller på fritiden. Du läsa böcker på
plats i vårt referensbibliotek.
Museet på 30 minuter
Tis–ons kl 13, tor kl 18, fre–sön kl 13.
Bilj 50 kr, gratis under 18 år i sällskap med
betalande vuxen.
Visningar på lätt svenska
Tor kl 13. Gratis bilj.
Barnspår
Genom museet går ett spår som tar med er
på en upptäcktsfärd genom utställningen och
husets händelserika historia.
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

Andarna ekar i Stadsmuseet
Följ med på en ljudvandring i huset och
upptäck dess verkliga historia. Under guidning
av Charlotta Albertina som bodde högst upp i
huset möter du ryssar, gråkoltar och förtvivlade
barn som anklagade häxor. Dessutom dyker
baron Görtz och den välkända krogmadamen
upp. Vandringen som tar ca 35 min hämtar
du på Stadsmuseets webb.
Fråga Stadsmuseet
Sommarstängt t o m aug, sedan är du åter
välkommen med frågor om Stockholm till
fraga.stadsmuseet@stockholm.se

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR
Östberga, Östberga
Projektet vann priset Årets samtidsdokumentation 2018. Nu kan du möta människorna,
händelserna och historien i Stadsmuseets
utställning.
Stockholm sjunger
Fem körer framför i videoverk sina hyllningar
till Stockholm. Här möts gospel och klassiskt,
amatörer och proffs, kyrkligt och politiskt.
Gemensamt har de alla kärleken till musiken.

Stadsvandringar och visningar
juni–september 2019 Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se
Världsarvet Skogskyrkogården
Vandring på svenska varje sön t o m okt
kl 13–15. Bilj 150 kr, endast förköp
Det finns en tanke bakom allt vi ser på
arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård.
Ljudguide finns på vår webb för vandring på
egen hand.
Visitors center är öppet kl 11–16 alla dagar
t o m 30 sep samt helgerna i okt.
Stängt midsommarafton och -dagen.
skogskyrkogarden.stockholm.se

Vandring vid Slussen
Varje ons i jun, aug & sep kl 14–14.40. Gratis,
ingen föranmälan. Max 30 platser
Hör om de arkeologiska utgrävningarna och
platsens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Södermalmstorg 4.

BILJETTERNA SLÄPPS 14 MAJ

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad
Tis 11 jun kl 18–19.45. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi vandrar i det som för inte så länge sedan
var en litet ruffig och avlägsen förort.

I samarbete med Stockholms stadsbibliotek
Foto: Lennart af Petersens

Tips för dig som älskar Stockholm
Följ vårt Instagramkonto med historiska
fotografier och konstverk där vi tillsammans
skapar berättelsen om vår stad!
@stadsmuseet

Asplunds pärla: Stadsbiblioteket
Varje fre kl 16–17.30, 5 jul–13 sep. Bilj 120 kr,
endast förköp
Lär känna Gunnar Asplunds internationellt
hyllade mästerverk från 1920-talet.

Foto: Susanne Hallman

JUNI
Från maskinista till barista
Tis 4 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi följer Rörstrandsgatans utveckling från
arbetarkvarter till stekhett toppläge.
För barn Glömda drakar och skatter
Tor 6 jun kl 15–16.30. Bilj 50 kr, endast förköp
Gå på upptäcktsfärd i Gamla stan. Med hjälp
av en karta, lite problemlösning och ledtrådar
ur historien går turen genom smala prång
och gränder.
Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Fre 7 jun kl 16.30–18. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om spioner och sabotörer på stadens
gator i andra världskrigets Stockholm.

Bredäng – Stockholms mesta förort
Tis 25 jun kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Lär känna stadsdelen, hör om varför den
byggdes och vilka visionerna var.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 12 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Stadsvandra med Medeltidsmuseet och hör om
vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.

Visning av Blockmakarens hus
Ons 26 jun kl 13–14. Bilj 120 kr
Se hur livet i Stockholm kunde te sig för
fattigt folk i början på 1900-talet.

Boksläpp: De okonventionella
Tor 13 jun kl 17.30–19.30. Bilj 150 kr, endast
förköp
Ett konstprojekt och fotobok om och i
samarbete med ”gatans folk”. Samtal, bok
och förfriskningar ingår i priset.

Foto: Aftonbladet

Söders öl från tunna till tapp
Fre 14 jun kl 16.30–18. Bilj 120 kr, endast förköp
En historisk vandring om underjäst fulöl,
svensköl och pilsner, starköl och dagens
mikrobryggerier.
Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tis 18 jun kl 18–19.45. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden i
det tidigare industriområdet.

JULI
Stockholms arkitektur i ett nötskal
Tis 2 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Lär dig känna igen arkitekturstilar och stadsplaner från medeltid till idag.

se 25 jun

AUGUSTI
se 6 jun

Från Klaras gränder till Humlans hemligheter
Tis 6 aug kl 18–19.30
se 30 jul
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 10 aug kl 15–16.30
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 11 aug kl 15–16.30

se 20 jul
se 9 jun

Visning av Barnrikehuset
Tor 11 jul kl 13–14

se 12 jun

Visning av Barnrikehuset
Tor 27 jun kl 13–14. Bilj 120 kr
Utforska ett hem på Stickelbärsvägen, byggt
för stora familjer med liten plånbok.

se 27 jun

Västra Kungsholmen – från mulbete till
innerstad
Tis 16 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
På malmarnas sista industriområde, västra
Kungsholmen, förverkligas nu Lindhagens
150-åriga stadsplan.

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 29 jun kl 15–16.30

se 6 jun

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 30 jun kl 15–16.30

se 9 jun

Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Tis 23 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Möt tidens tongivande författare och poeter
som likt dagens kulturelit ständigt var i luven
på varandra.
För barn Glömda drakar och skatter
Lör 27 jul kl 15–16.30

se 6 jun

Från Klaras gränder till Humlans hemligheter
Tis 30 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
I Stockholmsnatten har människor genom
tiderna mötts för kärlek även om det behövt
ske i det fördolda, under ytan.

I samarbete med miljöförvaltningen
Foto: Göte Tarle

Östgötagatan ner
Tis 9 jul kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta
medan vi vandrar längs denna bakgata.

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 3 aug kl 15–16.30

se 26 juni

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 10 jul kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Stadsvandra med Medeltidsmuseet och hör om
vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.
Foto: Lennart af Petersens

Visning av Stuckatörens våning
Tis 9 jul kl 13–14.30

Intriger, skvaller och förtal
Fre 21 jun kl 14–16. Bilj 120 kr, endast förköp
Dyk ned bland hemliga sällskap, mord och
skandaler i 1700-talets Stockholm.

Visning av Blockmakarens hus
Ons 10 jul kl 13–14

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 26 jun kl 15–16.30

Vinets väg från kaj till krog
Fre 28 jun kl 16.30–18. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på en historisk tur bland vindragare,
stimmiga krogar och kända gäster – och så
Bellman, förstås.

I samarbete med miljöförvaltningen

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 9 jun kl 15–16.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.

Visning av Stuckatörens våning
Tis 25 jun kl 13–14.30. Bilj 150 kr
Visning av ett överdådigt dekorerat borgerligt
hem i city vid slutet av 1800-talet.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 20 jul kl 15–16.30. Bilj 50 kr, endast förköp
En historisk och humoristisk vandring som följer
en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla stan.

Kulturfestivalen
13–17 aug
Välj bland ett 80-tal stadsvandringar/walks
i alla upptänkliga format om vår stad (och
galax!), bilj 30 kr. Se hela programmet på
kulturfestivalen.stockholm.se

Visning av Blockmakarens hus
Ons 28 aug kl 13–14

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad
Tis 20 aug kl 18–19.45
se 11 jun
Visning av Stuckatörens våning
Tis 27 aug kl 13–14.30

se 25 jun

se 26 jun

c/o Medeltidsmuseet: Anna Whitlock –
skolentreprenör och rösträttsledare
Ons 28 aug kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om förebilden till TV-serien om
Fröken Friman.
I samarbete med Samfundet S:t Erik

Visning av Barnrikehuset
Tor 29 aug kl 13–14

se 27 jun

Slakthusområdet
Tis 27 aug kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om områdets tillkomst och arkitektur, följ
hanteringen från levande djur till kött.

SEPTEMBER
Visning av Blockmakarens hus
Sön 1 sep kl 13–14 och 14.30–15.30 se 26 jun

Östermalm från Katthav till tyskbagare
Tis 10 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vår tur tar sin början för 150 år sedan i en
fattig utkant av stan – dagens Östermalm.
Foto: Seberin Nilsson

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 1 sep kl 15–16. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om ett arbetslags långa historia som
utmärktes av yrkesheder och traditioner.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 7 sep kl 15–16.30

se 20 jul

Visning av Blockmakarens hus
Sön 8 sep kl 13–14 och 14.30–15.30 se 26 jun
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 8 sep kl 15–16. Bilj 120 kr, endast förköp
Gustav Vasa rev klostret i Gamla stan,
men munkarnas medeltida källarrum finns
bevarade än idag.

se 4 jun

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 21 sep kl 15–16.30

se 6 jun

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 22 sep kl 15–16
se 1 sep
På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tis 24 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Här berättar gatunamnen om stadsdelens
historia och kända personer.

B som i Bromma
Tis 3 sep kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
En tur där vi får höra om barnrikehus,
benmjölsfabriken, bollplaner och broar.
Boksläpp: Tisdagar med tolfterna
Tor 5 sep kl 17.30–19.30. Bilj 150 kr, endast
förköp
Ny bok från Stockholmia förlag om
Tolfternas samkväm – nätverkande kvinnor
i sekelskiftets Stockholm. Föredrag, bok och
förfriskningar ingår i priset.

Från maskinista till barista
Fre 20 sep kl 16.30–18

c/o Medeltidsmuseet: Kulturarvet och
stadsbyggnadspolitiken
Ons 11 sep kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om de olika epokerna i
Stockholms stadsbyggande.

c/o Medeltidsmuseet: Carl Johan
Dyfverman – skulptören
Ons 25 sep kl 18-19. Bilj 120 kr
Föreläsning om 1800-talskonstnären och
hans verk i Stockholm.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 15 sep kl 15–16.30

se 9 jun

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tis 17 sep kl 18–19.45
se 18 jun
Boksläpp: Skönhet, nytta och beständighet
Tor 19 sep kl 17.30–19.30. Bilj 150 kr, endast
förköp
Ny bok från Stockholmia förlag om
Skönhetsrådet och Stockholms utveckling
under 100 år. Föredrag, bok och
förfriskningar ingår i priset.

1500- och 1600-tal med guldkant
Tor 26 sep kl 18–19.30. Bilj 150 kr, endast
förköp
Föreläsning om planen att spränga
Gustav Vasa i luften, hur man konserverar
änkor och om det makalösa palatset vid
Norrström. I priset ingår te med godsak.
Söders öl från tunna till tapp
Fre 27 sep kl 16.30–18

se 14 jun

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 29 sep kl 15–16
se 8 sep

