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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
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 1 nov 2018. Under tiden
dyker vi upp på stan med föreläsningar och
visningar. Dessutom stadsvandringar runtom
i Stockholm: för alla åldrar, i flera stadsdelar
och genom olika århundraden.

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

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. På
söndagar har vi ofta en längre temavisning.
För barn Hantverkstan
Lör och sön kl 12–17 feb–apr samt alla
dagar under sport- och påsklovet.
I vår tillverkar vi smycken av ringbrynjeringar, horn och läder. Det kan bli spännande skapelser! Materialkostnad 20 kr.
Slussen under ytan – utställning
Se de arkeologiska fynden från Slussen
som gör att Stockholms historia måste
skrivas om.
Gratis visningar varannan onsdag
(ojämna veckor) kl 18–19.

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

APRIL

Ficklampsvisning
Tis 27 feb, ons 28 feb & fre 2 mar
kl 11–11.50. Bilj 50 kr
Se vad som göms i museets mörka vrår
innan vi öppnar.

FEBRUARI

Minnet av stadens liv
Sön 1 apr kl 14–15.30

se 4 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 4 apr kl 18–19.30

se 7 feb

Jakten på Jack
Tis 27 feb kl 11.30–13, sön 4 mar kl 13–14.30
Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack
och hans vänner från barnböckerna.

Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 8 apr kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om det omvälvande resultatet av de
arkeologiska undersökningarna.

Glömda drakar och skatter
Ons 28 feb & tor 1 mar kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.

För barn Kampen mellan Majgreven och
Kung Vinter
Lör 14 apr kl 13–14. Fri entré
Dramatiserad familjevisning: stadens
invånare förbereder sig för vårens festspel.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 25 feb kl 14–15.30
Hör om vad fynden berättar om stadens
historia. Avslutning i Svartbrödraklostrets
källare.

I samarbete med Arkeologikonsult AB

Albertus. Ingen kunde måla som han!
Sön 15 apr kl 14–15. Bilj 100 kr
Föreläsning om den senmedeltida kyrko
målaren Albertus Pictor.

MARS
Tolkiens värld och medeltiden
Sön 4 mar kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om fantasyns för
hållande till medeltiden.
Minnet av stadens liv
Sön 4 mar kl 14–15.30

se 4 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 7 mar kl 18–19.30

se 7 feb

Staden genom sinnena
Sön 11 mar kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om ljud, odörer och
väldoft i medeltidens Stockholm.

Visning av Slussen och Södermalmstorg
Onsdagar 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.

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

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Program
februari–maj 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.

29 mar–2 apr kl 12–17
30 apr stängt
1 & 10 maj kl 12–17

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 18 apr kl 18–19.30

Blanka skeppslag
Lör 17 mar kl 12–16

se 17 feb

För barn Jakten på Jack
Sön 18 mar kl 13–14.30

se 11 feb

se 7 feb

Kulturnatt på Medeltidsmuseet
Lör 21 apr kl 18–24. Fri entré
En kväll fylld av visningar, medeltidsmat,
sånger och berättelser.

Fara på färde!
Sön 18 mar kl 14–15. Bilj 100 kr
Föreläsning om pilgrimsfärder och det
resande som alltid lockat människan.

Medeltidens haute couture
Sön 4 feb kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om medeltida mode
och kroppsideal.
Minnet av stadens liv
Sön 4 feb kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Stadsvandring om livet förr i Gamla stan
med avstamp i medeltida tänkeböcker.

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 22 apr kl 14–15
se 25 mar
För barn Jakten på Jack
Sön 22 apr kl 13–14.30

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 7 feb kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Följ med på en tur om vardagsliv och
festligheter för 600 år sedan.
För barn Jakten på Jack
Sön 11 feb kl 13–14.30. Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack och
hans vänner från barnböckerna.
Helgeandsholmen berättar
Sön 11 feb kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om de arkeologiska
utgrävningarna 1978–1980.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 21 mar kl 18–19.30

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 29 apr kl 14–15.30
se 7 feb

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 25 mar kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om ett arbetslags historia, om yrkes
heder, traditioner och tunga lyft.

se 11 feb
se 25 feb

MAJ
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 2 maj kl 18–19.30

se 7 feb

Minnet av stadens liv
Sön 6 maj kl 14–15.30

se 4 feb

PÅSKLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET
Fre 30 mar–sön 8 apr
Extraöppet mån 2 apr kl 12–17
Dagliga familjevisningar kl 13–13.30 (utom
lör 31 mar). Tillverka armband, halsband
och andra spännande skapelser i Hantverkstan, materialkostnad 20 kr.
Den stora äggjakten
Lör 31 mar kl 13–14. Fri entré
Stadens alla ägg försvinner plötsligt i en
dramatiserad familjevisning.

Blanka skeppslag
Lör 17 feb kl 12–16. Fri entré
På museet förbereds vårens sjösättning
av museibåten Blanka.
Att se på medeltiden
Sön 18 feb kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om hur synsinnet
uppfattades på medeltiden.

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 12 maj kl 14–15.30
se 2 apr

Ficklampsvisning
Lör 31 mar, mån 2 apr & tor 5 apr kl
11–11.50. Bilj 50 kr
Se vad som göms i museets mörka vrår
innan vi öppnar.

Alla vägar bär till Stockholm
Sön 13 maj kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om medeltidens
resvägar till och från Stockholm.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 16 maj kl 18–19.30

se 7 feb

Höna eller böna?
Lör 24 feb kl 13–14. Fri entré
Dramatiserad familjevisning i museet. I
staden stundar helgonfest men Sketna
Gertrud syltekona är inte bjuden …

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 19 maj kl 14–15.30

se 1 apr

Råttorna i Gamla stan
Mån 26 feb kl 14–15.30. Bilj 50 kr
En humoristisk vandring som följer en
råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 27 maj kl 14–15.30

se 25 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 30 maj kl 18–19.30

se 7 feb

se 7 feb

SPORTLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET
Lör 24 feb–sön 4 mar
Extraöppet mån 26 feb kl 12–17

Glömda drakar och skatter
Mån 2 apr, tor 5 apr & lör 7 apr kl 14–15.30.
Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.
Foto: Mattias Ek

Dagliga familjevisningar kl 13–13.30
(utom lör 24 feb). Tillverka armband,
halsband och andra spännande skapelser
i Hantverkstan, materialkostnad 20 kr.

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 20 maj kl 14–15
se 25 mar

För barn Jakten på Jack
Tis 3 apr kl 13–14.30

se 11 feb

Program
februari–maj 2018
STADSMUSEET C/O STADSARKIVET
FAKTARUMMET PÅ BESÖK
Kungsklippan 6, Kungsholmen. Fri entré.
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.
Öppet: mån–ons kl 13–16, tor kl 13–19
Lördagsöppet kl 10–15: 24 feb, 24 mar, 26 maj
21 apr kl 18–24 (Kulturnatt)
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 7 feb–25 apr kl 14–16.

Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

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

Foto: Ingrid Johansson

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 21 feb kl 18–19.30

Råttorna i Gamla stan
Sön 1 apr, ons 4 apr & fre 6 apr kl 14–15.30.
Bilj 50 kr
En humoristisk vandring som följer en råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år.

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
VÄRLDSARVET SKOGSKYRKOGÅRDEN
Vandring söndagar fr o m maj kl 13–15.
Bilj 100 kr
Det finns en tanke bakom allt vi ser på
arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz världsberömda kyrkogård.
Du kan hämta en ljudguide på vår webb
för vandring på egen hand. Visitors center
är öppet dagligen fr o m 1 maj kl 11–16.

Skogskyrkogårdens dag
Lör 5 maj kl 10–16. Fri entré
Upplev världsarvets landskap och arkitektur;
följ med på guidade turer och visningar av
kapellen. skogskyrkogarden.stockholm.se
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 hämta appen
gratis på stadsmuseet.stockholm.se

Stadsvandringar och visningar
februari–maj 2018

stadsmuseet.stockholm.se
medeltidsmuseet.stockholm.se

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 7 feb kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Följ med Medeltidsmuseet på en tur om vardagsliv och festligheter för 600 år sedan.

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.
FEBRUARI
Östgötagatan ner
Tor 1 feb kl 11.30–12.45. Bilj 100 kr
Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta medan vi vandrar längs denna bakgata.

Västra Kungsholmen – från mulbete till
innerstad
Tor 8 feb kl 11.30–13. Bilj 100 kr
På malmarnas sista industriområde förverkligas
nu Lindhagens 150-åriga stadsplan.
I samarbete med Miljöförvaltningen

För barn Jakten på Jack
Sön 11 feb kl 13–14.30. Bilj 50 kr
En magisk tur runt Gamla stan med Jack och
hans vänner från de populära barnböckerna.
Klassicismen
Tis 13 feb kl 11.30–13.15. Bilj 100 kr
Fördjupa dig i stadens arkitektur och stadsplanering från 1600- till 1800-talet.

Stuckatörens våning
Lör 3 feb kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Visning av ett överdådigt dekorerat borgerligt hem i city vid slutet av 1800-talet.

En stilla flirt
Ons 14 feb kl 18–19.30. Bilj 100 kr
En historisk och musikalisk tur i city med berättelser om kärleksjidder och umgängeskonst.

Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Sön 4 feb kl 13–14.30. Bilj 100 kr
Vandring i Gamla stan där vi möter tidens
stridslystna kulturelit.

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tor 15 feb kl 11.30–13.10. Bilj 100 kr
Känner du Finn Malmgren? Willy Brandt? De
har platser och vägar uppkallade efter sig
här. Hör om varifrån alla gatunamn kommer!
Visning av Barnrikehuset 1937
Lör 17 feb kl 12–13 & 13.30–14.30. Bilj 100 kr
Utforska ett hem på Stickelbärsvägen,
byggt för stora familjer med liten plånbok.
Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Sön 18 feb kl 13–15. Bilj 100 kr
Följ med och hör om underrättelsetjänster
och sabotörer på Östermalms gator under
andra världskriget.

Minnet av stadens liv
Sön 4 feb kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Följ med Medeltidsmuseet på en vandring
med avstamp i stadens rättsprotokoll.

MARS
Från torghandel till galleria
Tor 1 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Följ med på en tur genom handelns utveckling
i Stockholm.

Stuckatörens våning
Lör 3 mar kl 13–14.30

se 28 feb

Minnet av stadens liv
Sön 4 mar kl 14–15.30

se 4 feb

Modernismen
Tis 6 mar kl 11.30–13.15. Bilj 100 kr
En vandring där vi följer arkitekturstilens
utveckling, från 1920-talet fram till dagens
byggprojekt.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 7 mar kl 18–19.30

se 7 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 4 apr kl 18–19.30

se 26 feb
se 4 feb

se 11 feb
se 26 feb
se 7 feb

För barn Glömda drakar och skatter
Tor 5 apr kl 14–15.30
se 28 feb
För barn Råttorna i Gamla stan
Fre 6 apr kl 14–15.30
Från torghandel till galleria
Fre 6 apr kl 17–18.30
Stuckatörens våning
Lör 7 apr kl 13–14.30

se 26 feb
se 1 mar
se 3 feb

se 20 mar

Slussenföreläsning – fynden berättar
Sön 8 apr kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om det omvälvande resultatet av de
arkeologiska undersökningarna. Plats:
Medeltidsmuseet.

se 11 feb

se 7 feb

se 13 feb

se 27 mar

Norrjudar och söderjudar: Södermalm
Tis 10 apr kl 18–19.45
se 11 mar

Visning av Barnrikehuset 1937
Lör 14 apr kl 12–13 & 13.30–14.30

MAJ

Illustration: Ilon Wikland. Montage: Cecilia Törnqvist.

För barn Astrid Lindgrens sago-Stockholm
Tis 1 maj kl 13–14
Upptäck platser och miljöer som inspirerat
till berättelserna om Mio min Mio, Pippi Långstrump och Karlsson på taket.

Jugend och nationalromantik
Tor 3 maj kl 18–19.45

se 7 feb
se 20 feb

Fikavandring
Fre 4 maj kl 17–18.30
En historisk vandring runt Östermalm och
Norrmalm om kaffekulturens framväxt i staden.
Skogskyrkogårdens dag
Lör 5 maj kl 10–16. Fri entré
Upplev världsarvets landskap och arki
tektur; följ med på guidade turer och
visningar av kapellen.
Från forntid till IT på cykel
Sön 6 maj kl 11–15. Bilj 100 kr
En cykelvandring över Järvafältet om fornlämningar, modern förortsbebyggelse och
stadsutveckling.
Världsarvet Skogskyrkogården
Sön 6 maj kl 13–15. Bilj 100 kr
En konst-, kultur- och arkitekturvandring med
besök i några av kapellen.
Minnet av stadens liv
Sön 6 maj kl 14–15.30

se 4 feb

Slakthusområdet
Mån 7 maj kl 18–19.30

se 15 mar

Skulpturvandring i Västertorp
Tis 8 maj kl 18–19.30

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 25 feb kl 14–15.30. Bilj 100 kr
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.
För barn Råttorna i Gamla stan
Mån 26 feb kl 14–15.30. Bilj 50 kr
En historisk och humoristisk vandring om en
råttfamiljs jakt på bostad. Rek fr 6 år
För barn Jakten på Jack
Tis 27 feb kl 11.30–13

se 11 feb

I samarbete med miljöförvaltningen

Visning av miljonprogrammets Tensta 1969
Lör 24 mar kl 13–14 & 14.15–15.15 se 24 feb
Norrjudar och söderjudar: Kungsholmen
Sön 25 mar kl 13–14.45. Bilj 100 kr
Följ med David Fischer i en vandring om det
judiska Stockholms historia.

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 25 mar kl 14–15. Bilj 100 kr
Hör om ett arbetslags historia, om yrkesheder, traditioner och tunga lyft.
Norra begravningsplatsen
Tis 27 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Här vilar många av förra och förrförra seklets
berömdheter, som Strindberg och Nobel.
Invandraren och söderkisen
Tor 29 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Hör om språkliga möten förr och nu, med
utgångspunkt från ”Mina drömmars stad”.

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 22 apr kl 14–15
se 25 mar

se 17 feb

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Sön 15 apr kl 13–15
se 18 feb
Invandraren och söderkisen
Mån 16 apr kl 18–19.30

se 29 mar

Göta landsväg – en lång historia
Tis 17 apr kl 18–21. Bilj 100 kr
Följ med på en svindlande vandring som
börjar bland medeltida slagfält i Årsta och
slutar på dagens Södermalm.
Husby bortom kravallerna – ett samtal
Tis 17 apr kl 18–20. Fri entré, fika från 17.30
En kväll på Husby Träff om bakgrunden till
händelserna i Husby år 2013. Vi utgår från
de boendes egna berättelser i antologin
”Bortom kravallerna”, utgiven på Stock
holmia förlag.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 18 apr kl 18–19.30

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad
Mån 23 apr kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar i det som för inte så länge sedan
var en litet ruffig och avlägsen förort.
Norrjudar och söderjudar: Kungsholmen
Tis 24 apr kl 18–19.45
se 25 mar
Joggvandring från kunglig trädgård till
kungliga Djurgården
Ons 25 apr kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Kvällsjogga genom Östermalms, Gärdets och
Djurgårdens historia.

se 7 feb

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tor 19 apr kl 18–19.40
se 15 feb

Kulturnatt på Stadsmuseet
Lördag 21 april 18–24
Vi smygöppnar en del av museet för en
resa genom stadens historia med program
och överraskningar runt varje hörn!
För barn Jakten på Jack
Sön 22 apr kl 13–14.30

se 11 feb

Joggvandring från munkar till söderhipstrar
Ons 11 apr kl 18–19.45. Bilj 100 kr
Kulturhistorisk kvällsjogg med nedslag i
stadens historia från medeltid till nutid.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 2 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Öl i Stockholm
Fre 13 apr kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Ölvandring! Vi följer ölets historia på en tur
mellan Norrmalms hallar, hak och bryggerier.

Västra Kungsholmen – från mulbete till
innerstad
Fre 20 apr kl 17–18.30
se 8 feb

I samarbete med Arkeologikonsult AB

Norra begravningsplatsen
Mån 9 apr kl 18–19.30

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Sön 25 feb kl 13–14.45

I samarbete med Samfundet S:t Erik och Husby Träff

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 7 apr kl 14–15.30
se 28 feb
B som i Bromma
Sön 8 apr 13.00–14.30

För barn Jakten på Jack
Sön 18 mar kl 13–14.30

Klassicismen
Tor 12 apr kl 18–19.45

För barn Glömda drakar och skatter
Mån 2 apr kl 14–15.30
se 28 feb

För barn Råttorna i Gamla stan
Ons 4 apr kl 14–15.30

Slakthusområdet
Tor 15 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Hör om områdets tillkomst och arkitektur, följ
hanteringen från levande djur till kött.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 21 mar kl 18–19.30

APRIL

För barn Jakten på Jack
Tis 3 apr kl 13–14.30

Visning av miljonprogrammets Tensta 1969
Lör 24 feb kl 13–14 & 14.15–15.15. Bilj 100 kr
Familjen Arturssons lägenhet är idag en
retrodröm med tidstypiska detaljer.

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tor 22 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Följ utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden i
det tidigare industriområdet.

B som i Bromma
Tis 20 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
Hör om barnrikehus, benmjölsfabriken,
bollplaner och broar på en vandring runt
Traneberg.

Norrjudar och söderjudar: Södermalm
Sön 11 mar kl 13–14.45. Bilj 100 kr
Följ med David Fischer genom det judiska
Stockholms historia.

Minnet av stadens liv
Sön 1 apr kl 14–15.30

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

Visning av Barnrikehuset 1937
Lör 17 mar kl 12–13 & 13.30–14.30 se 17 feb

Kvinnorna på gatan
Tor 8 mar kl 11.30–13. Bilj 100 kr
En vandring i kopplerskornas, hallickarnas
och de fallna kvinnornas fotspår.

För barn Råttorna i Gamla stan
Sön 1 apr kl 14–15.30

Skulpturvandring i Västertorp
Tor 22 feb kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Genom lokalt engagemang och donationer
skapades en plats för offentlig konst.

Foto: Mattias Ek

se 11 feb

se 7 feb

För barn Glömda drakar och skatter
Ons 28 feb kl 14–15.30. Bilj 50 kr
Historisk upptäcktsfärd med skattjakt i
Gamla stans gränder. Rek fr 6 år.

se 3 feb

För barn Jakten på Jack
Sön 4 mar kl 13–14.30

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 21 feb kl 18–19.30

Foto: A Blomberg

Glömda drakar och skatter
Tor 1 mar kl 14–15.30

Jugend och nationalromantik
Tis 20 feb kl 11.30–13.15. Bilj 100 kr
Vi förflyttar oss tillbaka till det sena 1800-talets
möte med nya formspråk från kontinenten.
Foto: Lennart af Petersens

Stockholms arkitektur i ett nötskal
Tis 6 feb kl 11.30–13.15. Bilj 100 kr
Lär dig känna igen arkitekturstilar och stadsplaner från medeltid till 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.

se 22 feb

Joggvandring längs Göta landsväg
Ons 9 maj kl 18–20. Bilj 100 kr
Vi joggar från Älvsjö station till Slussen på en
väg med anor från järnåldern.

Bredäng – Stockholms mesta förort
Tor 26 apr kl 18–19.15. Bilj 100 kr
Hör om grönska, lekparker, skivhus och stadsplanerarnas visioner.
Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Fre 27 apr kl 17–19
se 18 feb
På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Sön 29 apr kl 13–14.40
se 15 feb
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 29 apr kl 14–15.30

se 25 feb

Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Mån 30 apr kl 18–19.30
se 4 feb

Skeppsbroraden med Skeppsbroadeln
Tor 10 maj kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Hör om hus, handel, folkliv och skvaller i
1600- och 1700-talets Stockholm.
Östermalm från Katthav till tyskbagare
Fre 11 maj kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar genom stadsdelen som för 150 år
sedan var en fattig utkant av stan.
För barn Glömda drakar och skatter
Lördag 12 maj kl 14–15.30
se 28 feb
Cykelvandring i söderort
Sön 13 maj kl 11–15. Bilj 100 kr
Följ med på en historisk cykeltur från de
första kåkstäderna till de moderna tunnel
baneförorterna.
Världsarvet Skogskyrkogården
Sön 13 maj kl 13–15

se 6 maj

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Mån 14 maj kl 18–19.30
se 22 mar
Stuckatörens våning
Tis 15 maj kl 13–14.30
B som i Bromma
Tis 15 maj kl 18–19.30
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 16 maj kl 18–19.30

se 3 feb

se 20 mar
se 7 feb

Obsan – från utkantsgårdar till parklekslycka
Tor 17 maj kl 18–19.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar genom den del av Observatorie
lunden som i början av 1900-talet omvandlades till park, med en av Stockholms första
parklekar.
Öl i Stockholm
Fre 18 maj kl 17–18.30

se 13 apr

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 19 maj kl 14–15.30

se 26 feb

Göta landsväg – en lång historia
Mån 21 maj kl 18–21

se 17 apr

Modernismen
Tis 22 maj kl 18–19.45

se 6 mar

Joggvandring från vikingaled till vatten
reservoar
Ons 23 maj 18–19.45. Bilj 100 kr
Följ med på en joggtur och lär känna det
vatten som vi idag kallar Riddarfjärden.
Kvinnorna på gatan
Tor 24 maj kl 18–19.30

se 8 mar

Den (o)jämställda döden
Fre 25 maj kl 17–18.30. Bilj 100 kr
Vi vandrar på Skogskyrkogården och reflekterar kring synen på döden genom historien.
Graffitivandring i Snösätra
Lör 26 maj kl 14–15.45. Bilj 100 kr
Vi tar en tur i Söderort och besöker Sveriges
graffititätaste område.
Cykelvandring längs Göta landsväg
Sön 27 maj kl 11–14
Vi cyklar från Stuvsta till Södermalm, på en
väg som använts sedan fornminnes tider.
Världsarvet Skogskyrkogården
Sön 27 maj kl 13–15
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 27 maj kl 14–15.30

se 6 maj
se 25 feb

Bredäng – Stockholms mesta förort
Mån 28 maj kl 18–19.15
se 26 apr
Obsan – från utkantsgårdar till parklekslycka
Tis 29 maj kl 18–19.30
se 17 maj

För barn Astrid Lindgrens sago-Stockholm
Sön 20 maj kl 11–12
se 1 maj
Världsarvet Skogskyrkogården
Sön 20 maj kl 13–15

se 6 maj

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 20 maj kl 14–15. Bilj 100 kr
Gustav Vasa rev klostret, men munkarnas
medeltida källarrum finns bevarade än idag.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 30 maj kl 18–19.30

se 7 feb

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Tor 31 maj kl 18–20
se 18 feb

