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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).

STADSMUSEET
Stadsmuseets byggnad vid Slussen är stängd
för renovering. Vi öppnar igen under våren
2019 med en helt ny utställning om Stockholms historia. Fram till dess möter du oss ute
på stan i stadsvandringar, föreläsningar och
visningar av museilägenheter.

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

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.

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. På onsdagar är
visningen på lätt svenska. På lördagar är
visningen familjeanpassad.
Audioguide
Upplev Medeltidsmuseet i din egen takt
med en audioguide. Vid tio nedslag i museet
under cirka en timme får du höra en guidning
på svenska, lätt svenska, engelska, franska,
ryska eller tyska.
Audioguiden hyrs i receptionen för 30 kr.
För barn Hantverkstan
Lör och sön kl 12–16 i feb, mar & apr. Även öppet
under sport- och påsklovet.
I vår tillverkar vi drakar av lera. Legenden
om Sankt Göran inspirerar och sätter fart på
fantasin! Materialkostnad 30 kr.
TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR
Fynden berättar
Öppnar våren 2019, se info på vår webbplats!
Medeltidsmuseet kan nu presentera fler
arkeologiska föremål och nya teorier som
uppkommit under förberedelserna av nya
Slussen. Utställningen är en fortsättning på
”Slussen under ytan” som visades 2016–2018.

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

Jakten på en friare
Lör 2 mar kl 13–14. Fri entré
Museet vaknar till liv i en dramatiserad
familjevisning. Vi följer änkorna Birgitta
bägarmakerska och Sketna Gertrud på
jakt efter friare.

Hantverkstan
Varje dag under lovet kl 12–16.
I vår tillverkar vi drakar av lera. Legenden
om Sankt Göran inspirerar och sätter fart
på fantasin! Materialkostnad 30 kr.
Familjevisningar av museet
Varje dag under lovet kl 13–13.30 utom
lör 2 mar. Fri entré.
Vandring vid Slussen
Ons 27 feb kl 14–14.40

själasörjare och lärare, om pesten, en
gömd skatt och många fantastiska mirakel.
Jakten på Jack
Ons 17 apr, fre 19 apr & sön 21 apr kl 14–16.
Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med Stadsmuseet på en magisk tur
runt Gamla stan med Jack och hans vänner från de populära barnböckerna.
Glömda drakar och skatter
Lör 13 apr, lör 20 apr & mån 22 apr kl
14–15.30. 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.
Kapten Skägglös
Sön 21 apr kl 14–15. Bilj 50 kr, endast förköp
Familjevisning av Vindragarlagets
skrålokal i Gamla stan. Se mer info under
sportlovet!
Hantverkstan
Varje dag under lovet kl 12–16.
I vår tillverkar vi drakar av lera. Legenden
om Sankt Göran inspirerar och sätter fart
på fantasin! Materialkostnad 30 kr.
Familjevisningar av museet
Varje dag under lovet kl 13–13.30. Fri entré.

se 6 feb

MARS
Arkeologivandring kring Slussen
Sön 3 mar kl 14–15.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Hör om fynd i man hittat och vad de berättar
om Stockholms historia.
Vandring vid Slussen
Ons 6 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 6 mar kl 18–19.30

se 6 feb

Instrumentet som föll i glömska
Sön 10 mar kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
I dag hör vi inte så ofta säckpipor i Sverige,
men under medeltiden var den ett vanligt
inslag i kulturlivet hos såväl fattig som rik.
Gästföreläsning av Pierre Fröberg.
Vandring vid Slussen
Ons 13 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 mar kl 18–19.30

se 3 mar

Vandring vid Slussen
Ons 20 mar kl 14–14:40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 20 mar kl 18–19.30

se 6 feb

Vandring vid Slussen
Ons 6 feb kl 14–14.40. Gratis, max 30 pers
Följ med på en tur i Slussenområdet och hör
om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Samling vid Slussen projektets
informationslokal, Stadsgården 8.
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 6 feb kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Hör om vardagsliv och festligheter för 600
år sedan.
Helgeandsholmen berättar
Sön 10 feb kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Föreläsning om de arkeologiska utgrävningarna 1978–1980.
se 6 feb

c/o Medeltidsmuseet: Född slav – död fri?
Ons 13 feb kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Författaren och släktforskaren Arvid Bergman föreläser om sin bok om tidigt anlända
afrosvenskar och resandefolk.
I samarbete med samfundet S:t Erik

Aktuell arkeologisk forskning om städernas
framväxt
Sön 17 feb kl 13–17. Bilj 120 kr, endast förköp
En seminariedag där vi uppmärksammar
forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.
I samarbete med Stockholms läns museum

se 6 feb
se 6 feb

För barn Heta bullar under fastan
Lör 23 mar kl 13–14. Fri entré
Möt Birgitta bägarmakerska och Sketna Gertrud
syltekona i en dramatiserad familjevisning.
Gröt och bastubad
Sön 24 mar kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om de gamlas liv i
medeltidens Stockholm.
Vandring vid Slussen
Ons 27 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 31 mar kl 14–15
se 3 feb
För barn Jakten på Jack
Sön 31 mar kl 14–16. Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med Stadsmuseet på en magisk tur runt
Gamla stan med Jack och hans vänner från
de populära barnböckerna.
APRIL
Vandring vid Slussen
Ons 3 apr kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 27 mar kl 18–19.30

se 3 mar

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 3 apr kl 18–19.30

se 6 feb

Bland knotor och ben – om osteologi
Sön 14 apr kl 14–15. Fri entré
Temavisning i museet om vad skelettfynd kan
berätta om det medeltida stadslivet.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 17 apr kl 18–19.30

se 6 feb

Vandring vid Slussen
Ons 17 apr & ons 24 apr kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 24 apr kl 18–19.30

se 3 mar

Kulturnatt 2019
Lör 27 apr kl 18–00. Fri entré
Medeltidsmuseet bjuder in till en kväll med
visningar och, som sig bör, rysligheter i den
sena timmen …

Läkeväxter och örtmagi
Sön 7 apr kl 14–15. Bilj 120 kr
Föreläsning om de medeltida örtagårdarnas
betydelse.

Sankt Göran, prinsessan och draken
Lör 23 feb, sön 24 feb, mån 25 feb, ons 27
feb, tor 28 feb & fre 1 mar kl 14–14.40. Bilj
50 kr, endast förköp.
I vår dockteater väcks legenden om
drakdödaren Göran till liv! Föreställningen
bygger på boken ”Den gyllene legenden”
som skrevs på 1200-talet.
Ficklampsvisning
Tis 26 feb kl 11–12. Bilj 50 kr, endast förköp.
Vill du se vad som göms i museets mörka
vrår? Följ med på en familjevisning i mörker
innan vi öppnar.
Kapten Skägglös
Sön 24 feb, tis 26 feb kl 14–15. Bilj 50 kr,
endast förköp.
Familjevisning av Vindragarlagets skrålokal i Gamla stan. Det fanns vindragare i
staden redan på medeltiden. Deras jobb
var att hämta vintunnor från fartyg och
frakta dem vidare. Deras jobb var tungt
men de var mycket stolta och hade egna
traditioner.
Jakten på Jack
Tor 28 feb & sön 3 mar kl 14–16. Bilj 50 kr,
endast förköp.

MAJ
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 1 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 5 maj kl 14–15
se 3 feb
Vandring vid Slussen
Ons 8 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 8 maj kl 18–19.30

se 3 mar

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 11 maj kl 14–15.30. 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.
Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 12 maj kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Gustav Vasa rev klostret i Gamla stan, men
bakom en liten svart järndörr finns munkarnas medeltida källarrum bevarade än idag.

För barn Jakten på Jack
Sön 7 apr kl 14–16
Vandring vid Slussen
Ons 10 apr kl 14–14.40

Vandring vid Slussen
Ons 15 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 15 maj kl 18–19.30

se 6 feb

För barn Den goda munken
Lör 18 maj kl 14–15. Bilj 50 kr, endast förköp
Familjevisning i Svartbrödraklostrets källare i
Gamla stan. Se mer info under påsklovet!

SPORTLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET
23 feb–3 mar
För alla barn, stora som små, inne i museet
och i Gamla stans gränder. Extraöppet
mån 25 feb kl 12–17!

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 28 apr kl 14–15
se 3 feb

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 6 apr kl 14–15.30. Bilj 50 kr, endast förköp
En historisk och humoristisk vandring som följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla stan.

Photo: Ray Wahlsten

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 3 feb kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder,
traditioner och tunga lyft.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 20 feb kl 18–19.30

Följ med Stadsmuseet på en magisk tur
runt Gamla stan med Jack och hans vänner
från de populära barnböckerna.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

FEBRUARI

Vandring vid Slussen
Ons 20 feb kl 14–14.40

Läs mer på medeltidsmuseet.stockholm.se

c/o Medeltidsmuseet: Gravstenar berättar
Ons 20 mar kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Föreläsning om det judiska livet i Stockholm
1775–1875.
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Vandring vid Slussen
Ons 13 feb kl 14–14.40

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

Stadsmuseet
Medeltidsmuseet

Program
februari–maj 2019
Fri entré till museet
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.

Extra måndagsöppet:
25 feb kl 12–17
15 apr kl 12–17
22 apr kl 12–17

Foto: Alexander Mahmoud

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 Medeltids
museet och i Gamla stan, kontakta
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

stadsmuseet.stockholm.se

se 31 mar
se 6 feb

Grändernas hemligheter
Ons 10 apr kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Vandring där du får historien bakom välkända – och ibland lite knasiga – gatunamn i
Gamla stan.

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 19 maj kl 14–15.30

se 3 mar

Vandring vid Slussen
Ons 22 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 22 maj kl 18–19.30

se 3 mar

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 25 maj kl 14–15.30

se 6 apr

Värsta morsan
Sön 26 maj kl 14–15. Fri entré
Temavisning om Jungfru Maria och mammor
under medeltiden.

PÅSKLOVSKUL PÅ MEDELTIDSMUSEET
13–22 apr
Vi har ett späckat program för alla barn,
stora som små, inne i museet och i Gamla
stans gränder. Extraöppet mån 15 &
22 april kl 12–17!
Råttorna i Gamla stan
Mån 15 apr kl 14–15.30. Bilj 50 kr, endast
förköp
En historisk och humoristisk vandring som
följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla
stan.
Den goda munken
Sön 14 apr, ons 17 apr & fre 19 apr kl 14–15.
Bilj 50 kr, endast förköp
Familjevisning i Svartbrödraklostrets källare i Gamla stan. Hör om Heliga Birgittas

Grändernas hemligheter
Sön 26 maj kl 18–19

se 10 apr

Vandring vid Slussen
Ons 29 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 29 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Tor 30 maj kl 14–15
se 12 maj

Program
februari–maj 2019

Stadsmuseet

Läs mer på stadsmuseet.stockholm.se

STADSMUSEET ÖPPNAR VÅREN 2019

Photo: Anders Hviid

I vår öppnar vårt museum vid Slussen igen
efter renovering. Ombyggnaden har tyvärr
tagit litet längre tid än planerat så vi har
fått senarelägga återinvigningen. Men när
vi äntligen öppnar har hela huset fått en genomgående, varsam renovering, med plats
för dubbelt så många besökare som tidigare
och en helt ny utställning om Stockholms
historia.
Vi ses i vår, håll utkik efter datum för invigningen!

Världsarvet Skogskyrkogården
Vandring söndagar fr o m maj kl 13–15. Bilj 120 kr
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 dagligen fr o m 1 maj
kl 11–16.
skogskyrkogarden.stockholm.se
Millennium
Every Saturday at 11.30am—1.30pm. Tickets
SEK 150
Lonely Planet’s No 1 Literary Walking tour in
the World! Follow in the footsteps of Mikael
Blomkvist and Lisbeth Salander — The Girl
with the Dragon Tattoo. In English.
FEBRUARI
Norrjudar och söderjudar: Södermalm
Sön 3 feb kl 13–14.45. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med David Fischer på en vandring genom det judiska Stockholms historia.
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 3 feb kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om ett arbetslags långa historia som
utmärktes av yrkesheder, traditioner och
tunga lyft.
Vandring vid Slussen
Ons 6 feb kl 14–14.40. Gratis, ingen föran
mälan. Max 30 platser
Samling vid Slussenprojektets informations
lokal, Stadsgården 8. Vandringar varje
onsdag i Slussenområdet om de arkeologiska
utgrävningarna och platsens historia.

Stadsvandra med Medeltidsmuseet och hör
om vardagsliv och festligheter för 600 år
sedan.
Östgötagatan ner
Tor 7 feb kl 11.30–12.30. Bilj 120 kr,
endast förköp
Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta medan vi vandrar längs denna bakgata.
Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Sön 10 feb kl 13–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om spioner och sabotörer på stadens
gator i andra världskrigets Stockholm.
Vandring vid Slussen
Ons 13 feb kl 14–14.40

se 6 feb

c/o Medeltidsmuseet: Född slav – död fri?
Ons 13 feb kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Författaren och släktforskaren Arvid Bergman föreläser om sin bok om tidigt anlända
afrosvenskar och resandefolk.
I samarbete med samfundet S:t Erik

På upptäcktsfärd i Hammarbyhöjden
Tor 14 feb kl 11.30–13.15. Bilj 120 kr, endast förköp
Här berättar gatunamnen om stadsdelens
historia och kända personer.
Stockholms arkitektur i ett nötskal
Sön 17 feb kl 13–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Lär dig känna igen arkitekturstilar och stadsplaner från medeltid till idag.
Foto: Lennart af Petersens

BILJETTERNA SLÄPPS 15 JANUARI

Upptäck Stadsmuseet redan nu!
I boken Elise och det magiska huset får vi följa
en flicka som ensam strövar i Stadsmuseets
salar. När hon plötsligt ser en liten kanin och
ska till att fånga den,
faller hon rakt nedför
trappan och rätt in i
Stockholms historia.
Passar barn 9–12 år.
Text: Sara Danielsson,
illustrationer: Ola
Skogäng. Finns att köpa i
bokhandeln!

Vandring vid Slussen
Ons 20 feb kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 20 feb kl 18–19.30

se 6 feb

B som i Bromma
Tor 21 feb kl 11.30–13. Bilj 120 kr, endast förköp
Stadsvandra i Bromma och hör om barnrikehus, benmjölsfabriken, bollplaner och broar.
För barn Kapten Skägglös
Sön 24 feb kl 14–15. Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med Medeltidsmuseet på en familjevisning av Vindragarlagets skrålokal.
Kulturbråk i 1700-talets Stockholm
Sön 24 feb kl 13–14.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vandring i Gamla stan där vi möter tidens
stridslystna kulturelit.
För barn Sportlovsvisning av Tensta 1969
Mån 25 feb, tis 26 feb, ons 27 feb & tor 28
feb kl 12 & 14. Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med på en tidsresa tillbaka till 1969!
Hör om livet för familjen som flyttade in
och utforska deras hem.
För barn Kapten Skägglös
Tis 26 feb kl 14–15
Vandring vid Slussen
Ons 27 feb kl 14–14.40

se 24 feb

se 6 feb

För barn Jakten på Jack
Tor 28 feb kl 14–16. Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med på en magisk tur runt Gamla stan
med Jack och hans vänner från de populära
barnböckerna.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 6 feb kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 3 mar kl 14–15.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Hör om fynden som ändrat stadens historia.
Avslutning i Svartbrödraklostrets källare.
För barn Jakten på Jack
Sön 3 mar kl 14–16

se 28 feb

Stuckatörens våning
Tis 5 mar kl 13–14.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Visning av ett överdådigt dekorerat borg
erligt hem i city vid slutet av 1800-talet.
Vandring vid Slussen
Ons 6 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 6 mar kl 18–19.30

se 6 feb

Visning av Barnrikehuset 1937
Sön 10 mar kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Utforska ett hem på Stickelbärsvägen,
byggt för stora familjer med liten plånbok.
Vandring vid Slussen
Ons 13 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Landa i Skarpnäck
Tor 14 mar kl 11.30–13.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
En vandring i stadsdelen med nedslag i
historien och nutid.
1800-talets Södermalm
Sön 17 mar kl 13–14.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Ta en tur bland hästdroskor, latrintömmare
och uppfostringsanstalter.

Upptäck Stadsmuseets samlingar
Sön 10 mar kl 11, 12, 13 & 14. Bilj 120 kr,
endast förköp
Magasin 5, Palermogatan 23, Frihamnen
Följ med på en rundvandring i magasinets
olika avdelningar, träffa antikvarier specialiserade inom foto, konst, föremål och
arkeologi samt bibliotekarier och konservatorer.
Intriger, skvaller och förtal
Sön 10 mar kl 13–14.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Dyk ned bland hemliga sällskap, mord och
skandaler i 1700-talets Stockholm.

Foto: Kasper Salin

Spioner, C-byrån och en svensk tiger
Tor 7 mar kl 11.30–13.30
se 10 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 17 mar kl 18–19.30

se 3 mar

Vandring vid Slussen
Ons 20 mar kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 20 mar kl 18–19.30

se 6 feb

c/o Medeltidsmuseet: Gravstenar berättar
Ons 20 mar kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Föreläsning om det judiska livet i Stockholm 1775–1875.
I samarbete med Samfundet S:t Erik

APRIL
Stuckatörens våning
Tis 2 apr kl 13–14.30

se 5 mar

Skulpturvandring i Västertorp
Tis 2 apr kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Genom lokalt engagemang och privata donationer skapades en plats för offentlig konst.
Vandring vid Slussen
Ons 3 apr kl 14–14.40
Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 3 apr kl 18–19.30

se 6 feb

se 6 feb

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 13 apr kl 14–15.30. Bilj 50 kr, endast förköp
Följ med Medeltidsmuseet på skattjakt för
barn i Gamla stan! Med hjälp av en karta, lite
problemlösning och ledtrådar ur historien går
turen genom smala prång och gränder.
Visning av Barnrikehuset 1937
Sön 14 apr kl 14–15

se 10 mar

Vinets väg från kaj till krog
Sön 14 apr kl 14–15.40. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på en historisk tur bland vindragare,
stimmiga krogar och kända gäster – och så
Bellman, förstås.

Kista – den tudelade staden
Tis 9 apr kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på en tur genom det sena 1970-talets fullbordade vision om en ”ABC-stad”.
Fotografier från Östberga
Tis 9 apr kl 18–19. Fri entré
Gamla Östberga Bageri, Stamgatan 2
Genom Stadsmuseets fotosamling får du
möta Östberga nu och då.
Vandring vid Slussen
Ons 10 apr kl 14–14.40

För barn Den goda munken
Sön 14 apr kl 14–15. Bilj 50 kr, endast förköp
Familjevisning i Svartbrödraklostrets källare
i Gamla stan. Hör om Heliga Birgittas själasörjare och lärare, om pesten, en gömd skatt
och många fantastiska mirakel.
För barn Råttorna i Gamla stan
Mån 15 apr kl 14–15.30

Grändernas hemligheter
Ons 10 apr kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Vandring med Medeltidsmuseet där du får
historien bakom välkända – och ibland lite
knasiga – gatunamn i Gamla stan.
Folkhemmet i Årsta
Tor 11 apr kl 18–19.45. Bilj 120 kr, endast förköp
Se hur folkhemmets idéer tog sig uttryck i
stadsbyggnad och arkitektur.

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tis 16 apr kl 18–20. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden i
det tidigare industriområdet.
Vandring vid Slussen
Ons 17 apr kl 14–14.40

Vandring vid Slussen
Ons 1 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 1 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Söders öl från tunna till tapp
Tor 2 maj kl 18–19.40. Bilj 120 kr, endast förköp
En historisk vandring om underjäst fulöl,
svensköl och pilsner, starköl och dagens
mikrobryggerier.

För barn Den goda munken
Ons 17 apr kl 14–15

se 14 apr

För barn Jakten på Jack
Ons 17 apr kl 14–16

se 28 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 17 apr kl 18–19.30

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Sön 12 maj kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Gustav Vasa rev klostret i Gamla stan, men
munkarnas medeltida källarrum finns bevarade än idag.

Stuckatörens våning
Ons 15 maj kl 13–14.30
Vandring vid Slussen
Ons 15 maj kl 14–14.40
Cykelvandring längs Göta landsväg
Sön 5 maj kl 11.30–14. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi cyklar från Älvsjö till Södermalm, på en väg
som använts sedan fornminnes tider.
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 5 maj kl 14–15
se 3 feb

se 5 mar

Från maskinista till barista
Tis 7 maj kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi följer Rörstrandsgatans utveckling från
arbetarkvarter till stekhett toppläge.

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 15 maj kl 18–19.30		

se 5 mar

se 6 feb
se 6 feb

Vandring i Östberga
Tor 16 maj kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi vandrar genom ett ganska litet område
med lång historia, en förort som nu står inför
stora förändringar.
För barn Den goda munken
Lör 18 maj kl 14–15

se 14 apr

Cykelvandring längs Hammarbyleden
Sön 19 maj kl 11–13. Bilj 120 kr, endast förköp
Vi cyklar från Hornstull till Danvikstull och följer utvecklingen från fabriker och skorstensrök till tvåor med balkong och sjöglimt.

se 6 feb
se 3 mar

Slakthusområdet
Tor 9 maj kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Hör om områdets tillkomst och arkitektur, följ
hanteringen från levande djur till kött.

se 14 mar

Foto: Lennart af Petersens

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 8 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 27 mar kl 18–19.30

se 3 mar

Konst och graffiti i det offentliga rummet
Tor 28 mar kl 18–19. Fri entré
Östberga Kulturhus, Östbergatorget 14
Föreläsning om planerad och spontan
konst i stadens gaturum med utgångspunkt från Östberga.
Vällingby – ett levande drama
Tor 28 mar kl 11.30–13. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på en tur genom världens hetaste
framtidsstad!

För barn Jakten på Jack
Sön 31 mar kl 14–16

se 28 feb

Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 31 mar kl 14–15
se 3 feb

För barn Jakten på Jack
Fre 19 apr kl 14–16

se 28 feb

För barn Den goda munken
Fre 19 apr kl 14–15

se 14 apr

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 20 apr kl 14–15.30
se 13 apr
För barn Jakten på Jack
Sön 21 apr kl 14–16

se 28 feb

För barn Kapten Skägglös
Sön 21 apr kl 14–15

se 24 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Sön 19 maj kl 14–15.30

Vandring vid Slussen
Ons 24 apr kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 24 apr kl 18–19.30

se 3 mar

I Ulla Winblads kvarter
Tor 25 apr kl 18–19. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med i Winblads fotspår, från en bal på
slottet via slagsmål, skvaller och horsbrott till
bröllopsfest i Södra stadshuskällaren.
Visning av Vindragarlagets skrålokal
Sön 28 apr kl 14–15
se 3 feb
För barn Astrid Lindgrens sago-Stockholm
Sön 28 apr kl 14–15.30. Bilj 50 kr, endast
förköp
Upptäck platser och miljöer som inspirerat
till berättelserna om Mio min Mio, Pippi Långstrump och Karlsson på taket.
Aspudden från torp till hipp närförort
Tis 30 apr kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
En historisk vandring bland tobaksodlingar,
dynamittillverkning och småskaligt stadsliv.

se 6 feb

Från forntid till IT på cykel
Sön 12 maj kl 11–15. Bilj 120 kr, endast förköp
En cykelvandring över Järvafältet om fornlämningar, modern förortsbebyggelse och
stadsutveckling.

Landa i Skarpnäck
Tis 14 maj kl 18–19.45

Vandring vid Slussen
Ons 8 maj kl 14–14.40

se 6 feb

För barn Glömda drakar och skatter
Lör 11 maj kl 14–15.30
se 13 apr

MAJ

Stuckatörens våning
Tis 7 maj kl 13–14.30

se 6 apr

I samarbete med miljöförvaltningen

se 6 feb

Vandring vid Slussen
Ons 27 mar kl 14–14.40

Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad
Tis 23 apr 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.

För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 6 apr kl 14–15.30
En historisk och humoristisk vandring som följer en råttfamiljs jakt på bostad i Gamla stan.
se 28 feb

Norrjudar och söderjudar: Kungsholmen
Sön 24 mar kl 13–14.45. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på vandring i det judiska Stockholms
historia.

För barn Glömda drakar och skatter
Mån 22 apr kl 14–15.30
se 13 apr

Bredäng – Stockholms mesta förort
Tor 4 apr kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
Lär känna stadsdelen, hör om varför den
byggdes och vilka visionerna var.

För barn Jakten på Jack
Sön 7 apr kl 14–16

Liv och kiv i Hammarbyhöjden
Tor 21 mar kl 11.30–13. Bilj 120 kr, endast förköp
En vandring genom stadsdelens historia, från
socialt projekt till trendigt boendeområde.

Foto: Lennart af Petersens

MARS

se 3 mar

Obsan – från utkantsgårdar till parklekslycka
Tis 21 maj kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast förköp
En del av Observatorielunden omvandlades
i början av 1900-talet till park, med en av
Stockholms första parklekar.
Vandring vid Slussen
Ons 22 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Arkeologivandring kring Slussen
Ons 22 maj kl 18–19.30

se 3 mar

Från gasverk och folkhem till miljöstadsdel
Tor 23 maj kl 18–19.45
se 16 apr
För barn Råttorna i Gamla stan
Lör 25 maj kl 14–15.30		

se 6 apr

Cykelvandring i söderort
Sön 26 maj kl 11–15. Bilj 120 kr, endast förköp
Följ med på en historisk cykeltur från de första
kåkstäderna till de moderna tunnelbaneförorterna.
Blockmakarens hus
Sön 26 maj kl 14–15. Bilj 120 kr, endast förköp
I vårt lilla hus på Stigberget kan du se hur
livet kunde te sig för enkelt folk i början av
1900-talet.
Grändernas hemligheter
Sön 26 maj kl 18–19

se 10 apr

Funktionalismen är här!
Tis 28 maj kl 18–19.30. Bilj 120 kr, endast
förköp
Upptäck arkitektoniska godbitar på Gärdet
och hör om de radikala influenserna.
Vandring vid Slussen
Ons 29 maj kl 14–14.40

se 6 feb

Medeltidsvandring i Gamla stan
Ons 29 maj kl 18–19.30

se 6 feb

Visning av Svartbrödraklostrets källare
Tor 30 maj kl 14–15
se 12 maj
Vinets väg från kaj till krog
Tor 30 maj kl 18–19.40

se 14 apr

