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Om vandringen

Datera hus i Gamla stan på egen hand!

Vandringen börjar på
Södermalmstorg vid Slussen,
går vidare över Gamla stan
och avslutas längst ut på
Riddarholmen.
Vandringen tar
cirka en timme.

Ankarslutar är de järnbeslag man ser på
gamla byggnader. De är slutet av balken
som håller upp byggnaden, och eftersom
de är synliga har man genom årens lopp
gjort dem vackra att se på genom olika
design. Ankarslutar kan genom designen
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hjälpa oss att ungefärligt avgöra hur gammalt ett hus är, då man har haft olika stil
genom århundraden, precis som med allt
annat. Men man ska inte lita helt och hållet
på dem, eftersom gamla ankarslutar ibland
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Utkik från Södermalmstorg
Gå upp för trapporna från Ryssgården (torget framför tunnelbanan och Stadsmuseet) mot Södermalmstorg och bussarna.
Härifrån kan man se flera intressanta byggnader.

1. Stadsmuseet i

Stockholm
byggdes på 1600-talet
och hette från början
Södra Stadshuset. 1680
utbröt en brand och
huset renoverades och
fick ett nytt utseende.
Under det sena
1600-talet flyttade
kämnärrätten in, vilket
är motsvarande dagens tingsrätt. Under häxprocesserna i Katarina
fungerade därför huset som häkte. Den kanske mest kända av de kvinnor
som dömdes till döden för att vara häxa, var den 63-åriga Malin Matsdotter,
också känd som Rumpare-Malin. Hon angavs av sina egna barn och var den
enda av ”häxorna” som brändes levande på bål.
Huset har under århundradens lopp haft många olika funktioner. Det har
bland annat funnits en krog i den, varit skola och där fanns också kommunens första tvättstuga. När Slussen byggdes om på 1930- och 1940-talen
funderades det över vad man skulle göra av den gamla och nedslitna byggnaden. Till slut togs beslutet att man skulle rädda och renovera byggnaden
för att låta det bli ett museum. 1942 öppnade Stockholms Stadsmuseum
den första utställningen.
Det finns mer att lära i Faktarummet som under Stadsmuseets ombyggnad
finns på Stadsarkivet, Kungsklippan 6.

4. Titta norrut mot Gamla Stan. Där i hörnan
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mellan Slussplan och Skeppsbron står det gula
Räntmästarhuset. Huset byggdes på
1660-talet, troligen av Nicodemus Tessin den
äldre. Under århundradens lopp har husets
utseende förändrats, men när man på 1970talet renoverade fastigheten beslöt man sig för
att återgå till det mer rena utseendet som det
hade på 1700-talet.
Huset har troligen fått sitt namn från dess
byggherre, räntmästaren Börje Cronberg. En
räntmästare är ett äldre ord för den ekonomiansvarige på en myndighet.
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2. Söder om Ryssgården ser ni Sjömanshemmet. Huset har sin grund

3. År 1883 invigdes den första Katarinahissen, en betyd-

från 1650-talet men byggdes om 1891 i imiterande renässansstil. Stilen har
sitt ursprung i det ökade intresset för vår
historia under 1800-talet, något som resulterade i att man byggde hus med en äldre stil och
att de därför ser äldre ut än vad de egentligen
är. Mellan 1891 och 1964 fungerade Sjömanshemmet som tillfällig bostad för sjömän som
låg i hamn. Det var i samband med det som
huset fick masten på taket.

ligt kraftigare konstruktion än dagens, 1933 revs den för
att 1936 ersättas av den stramare varianten som du ser
framför dig.
De grå husen som sitter ihop med hissen heter Katarinahuset, även kallad KF-huset då huset under många
årtionden var Kooperativa Förbundets huvudkontor. Huset
byggdes mellan 1909 och 1912. Under 1930-talet byggdes
huset om och anses tillsammans med Katarinahissen vara
utmärka exempel på funktionalismen.
[s.2]

Gå ner till Skeppsbron. Under ombyggnaden av Slussen, se aktuell skyltning om hur du enklast går. Se till
att ni är på den vänstra sidan av Skeppsbron, alltså på samma sida som husen. Gå till Skeppsbron 42 B.

Skeppsbron
6. Stadsholmen var från början betydligt mindre än dagens holme. Under flera hundra år

Stockholm blev officiellt Sveriges huvudstad 1634, och då drogs omfattande upprustningsarbeten igång över hela staden. Stenhus istället för trähus skulle imponera på
utlandet. De rika köpmän och grosshandlare som använde kajen utmed den östra
stranden av Stadsholmen (Gamla stan) till sina skepp, började bygga ståtliga stenhus
utmed den. Eftersom dessa köpmän och grosshandlare i många fall var betydligt rikare
än adeln, fick de smeknamnet Skeppsbroadeln.
Bebyggelsen på Skeppsbron har sedan 1600-talet ständigt utvecklats. Under 1700talet ökade byggandet och även kring sekelskiftet 1900 byggdes det mycket. Under den
senare delen av 1900-talet har man däremot satsat på att restaurera de gamla
byggnaderna, för att genom det bevara Stockholms historia.

slängde stockholmarna sina sopor utmed strandkanterna, något som gjorde att de fylldes
upp och strandlinjen förflyttades utåt. Kvarteren utmed Skeppsbron är långsmala, med
den kortare sidan ut mot Skeppsbron. Den verkliga strandlinjen går mitt genom
kvarteren, så den yttre hälften av dem står på gamla sopor. Landhöjningen gjorde att
pålningen under husen utsattes för syre och började
ruttna. Samtidigt packade soporna ihop sig,
vilket gjorde att den del av kvarteret som
stod på utfylld mark sjönk. Denna
kombination gjorde att husen satte
sig. Under 1900-talet förstärkte
man grunderna, något som
bromsat den här företeelsen.
Fönstret du tittar på visar
var huset har satt sig, och
visar därmed var den verkliga strandlinjen går. Titta
tillbaka ut mot Skeppsbron,
så ser du hur mycket större
holmen är idag. Tänk att
allt utanför strandlinjen är
gamla sopor!
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5. De hus som byggdes utmed Skeppsbron var både

privatpalats och institutionshus. Södra Bankohuset
och Norra Bankohuset är exempel på det senare. Det
Södra Bankohuset (No 42 B) byggdes 1675-1682
och var Riksbankens lokaler.
Carl Michael Bellman var anställd av Riksbanken
under fem år, dock utan lön, och han arbetade då i
Södra Bankohuset. Anledningen till att han fann sig
i att arbeta utan lön, var att tjänsten gav en social
status som han
utnyttjade. Anställningen hade han innan han sökte
sin lycka som skald. Bellman slog igenom tio år
efter att han slutat på Riksbanken, år 1772 med
sången ”Gustafs skål”, en sång som hyllade kungen
och som Gustav III blev förtjust i.
Samma år som Bellman slog igenom uppfördes
det Norra Bankohuset (42 A) och tog över som
Riksbankens expeditionslokaler. Gångbron som
förbinder de två huset över Norra Bankogränd
användes för att säkert kunna frakta sedlar mellan
husen.
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Gå vidare genom Norra
Bankogränd ut på Järntorget.

7. Det Södra

1

3

Bankohusets fasad
2
ut mot Skeppsbron
skiljer sig mot den
du nu ser från Järntorget.
Den härifrån har en större entréportal. Porten ut mot Skeppsbron är betydligt mindre.
Järntorget har fått sitt namn från den tid då torget var upplagsplats för järn. Stadsholmen, dagens Gamla stan, var en mellanstation för exporten av allt järn som utvanns
norr om Stockholm. Det gjorde att staden kunde ta ut tull och avgifter, och just detta är
en av anledningarna till att staden Stockholm växte fram.

Gå in i Norra Bankogränd och under gångbron.
Leta efter det tredje fönstret efter bron på
Norra Bankohuset (höger sida).
[s.3]

10. I korsningen Prästgatan och Tyska Brinken fanns från början en

Gå vidare från Järntorget in på Västerlånggatan.

av portarna in i staden, Skomakareporten. Prästgatan har samma
sträckning som gatan ”innan mur” som gick längsmed stadens första
stadsmur. Muren gick alltså där husen mellan Prästgatan och Västerlånggatan nu står. Anledningen till att muren gick just där är på grund
av den trekantiga högplatån som är en del av Stockholmsåsen. Minns
höjdskillnaden i Mårten Trotzigs gränd.

8. Bara några meter in på Västerlånggatan finns på höger

sida av gatan en svart träportal med nummer 81. In genom
porten finns Stockholms smalaste gränd, Mårten Trotzigs
Gränd. Den är endast 90 cm bred på det smalaste stället.
De 36 trappstegen visar tydligt på de nivåskillnader som
finns i Gamla Stan.
Västerlånggatan har bland annat kallats Långa gatan
västan om muren. Gatan låg nämligen från början
utanför den första stadsmuren. Men ganska snart, redan på
1300-talet, blev staden ”innan mur” för litet och därför
började även området utanför murarna att bebyggas,
”västan mur” - Västerlånggatan och ”östan mur” Österlånggatan.

11. Från korsningen ser man Tyska kyrkan rakt fram. Under

medeltiden bestod Stockholms befolkning till stor del av tyskar, under
en period kan det ha varit upp emot en tredjedel. Tyskarna hade en
betydande roll i stadslivet, dels då de hade en stark ställning som köpmän, dels
för att de satt med i rådet. Hälften av de sittande i rådet var svenskar, den andra
hälften var tyskar. Efter reformationen på 1500-talet skulle predikningarna
hållas på det egna språket, inte på latin. Och då tyskarna var många,
bildades det naturligt en kyrka för tyskar. Under medeltiden var det
bara en gillestuga, St Gertruds (källaren finns kvar under kyrkan),
men på 1500-talet byggdes en kyrka. Utseendet som kyrkan
har idag är från 1600-talet. Efter en brand 1878 störtade
tornet in, och 1886 fick kyrkan det 96 meter höga torn du
ser framför dig idag.

Gå vidare Västerlånggatan fram.

9. På Västerlånggatan 68

på väster sida ligger
von der Lindeska huset. Huset började byggas 1626
och är byggd i holländsk renässansstil med synligt
tegel, hörnkedjor och tydliga sandstensdekorer. Huset
var det första stormaktspalatset i Stockholm och
blev stilbildande på sin tid.
Den franske diplomaten
Charles Ogier skrev i sin
dagbok den 8 maj 1635
att huset var ”det mest
lysande i hela staden”.
Stockholm kunde alltså
imponera på främmande
så som ambitionen var.
Huset byggdes av Gustav II
Adolfs riksskattmästare Erik
Larsson och ägdes en tid
av drottning Kristina.

Gå Prästgatan in till vänster.

12. På Prästgatan 46-50 på vänster sida finns tre
12
10

11
9
8

7

6
4

3

1
2

Fortsätt Västerlånggatan fram och gå Tyska brinken
upp till höger. Stanna i korsningen med Prästgatan.
[s.4]
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lite lägre hus. Nummer 48 är byggt på ett medeltida
källarvalv och är byggt
i medeltida stortegel.
Nummer 46 uppfördes på
1600-talet och nummer
50 på 1700-talet. De här
tre husen har sina
hissbommar kvar, de
användes för att hissa
upp livsmedel till förrådsutrymmen på vinden.
Även fast dessa tre hus är
byggda under 1600- och
1700-talen, ger de oss en
vink om hur det såg ut i
Stockholm under
medeltiden.

12. Ovanför porten på nummer 46 finns ett brandskydds-

14. På Västerlånggatan 29 finns Jakob Sauers hus

märke. Det är ett märke som visade att man hade en brandförsäkring, något som kunde vara klokt att ha. Det var nämligen
bara de försäkrade husen som räddades vid bränder, de andra
fick brinna.
Stockholm har genom tiderna råkat ut för många stadsbränder, några värre än andra. Som exempel kan nämnas Stora
branden 1625, som rasade på västra sidan av Stadsholmen. Allt
brann ner. Vid återuppbyggnaden drogs de första breda raka
gatorna, exempelvis Stora och Lilla Nygatan. Titta på kartan så
ser du att de planerade gatorna på västra Stadsholmen tydligt
skiljer sig från resten av holmens naturligt framvuxna gator och
gränder.

som byggdes ca 1400, men har byggts om under
århundradens lopp. Om man börjar nerifrån ser man
en affärsentré med järnpelare, vilken byggdes till på
1800-talet. Tegelfasaden ovanför är från medeltiden och
visar hur man använde spetsbågiga fönster med blinderingar (vita partier som utsmyckning). På fasaden kan
man också se hur man under medeltiden mönstermurade tegel, som här i fiskbensmönster. Ovanför tegelfasaden syns spår av ombyggnationer på 1700-talet.
Den här blandningen är ganska typiskt för husen i Gamla
stan. Många hus har grunder från medeltiden och har
byggts på, om och till under århundradens lopp.

Fortsätt Prästgatan fram. Stanna vid korsningen med Kåkbrinken.

Gå vidare på Västerlånggatan tills Storkyrkobriken korsar gatan. Gå till höger upp till
korsningen med Prästgatan. Stå på vänster sida.

13. I den här korsningen fanns ytterligare en port i den gamla

muren, Vattuporten. I ett av hörnen finns en runsten inmurad
i sockeln. På runstenen står det Torsten och Frögunn lät resa
stenen efter sin son. Stenen kom troligen till Stockholm som
byggnadsmaterial, och på 1600-talet sattes kanonpipan upp
som hörnskydd. Runt om i Gamla stan ser man kanonpipor och
stora stenar som skydd för portaler och hörnor. Det kommer sig
av att när adelsfamiljerna
under 1600-talet flyttade
in till stan från sina gods
på landet, krävde de att få
åka häst och vagn också
här. Trots att gränderna
var smala. Med alla
vagnar som plötsligt
började fara runt i de
trånga gränderna,
utsattes husen för skador.
Det var i samband med
det som dessa skydd
sattes upp kring husen.

15. Titta rakt fram så syns Storkyrkan. Kyrkan
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Raka gator efter
branden 1625.
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Gå ner Kåkbrinken till
Västerlånggatan och ta till höger.
[s.5]
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är Stockholms stifts domkyrka och har sina rötter
ända från Stockholms födelse på 1250-talet.
Titta till vänster in på Prästgatan så ser du en
återvändsgränd. Kvarteret kallades under många
århundraden för
helvetet. Det är
inte helt säkert
varför. Antingen
kommer det från
att kvarteret låg
på den ”dåliga”
sidan om Storkyrkan, den nordliga. Men det kan
också komma
ifrån att bödeln
bodde där. Eller
kanske är det en
kombintion av
dem båda.

19. Riddarholmen som du nu står på var på medeltiden bete för stadsbornas boskap och hette då Kidaskär (kid = killing). När franciskanerna,
eller gråbröderna som de också kallades på grund av färgen på sina dräkter,
byggde sitt kloster under senare delen av 1200-talet, döptes holmen om till
Gråmunkeholmen. Under 1600-talet döptes holmen om än en gång, den
här gången till Riddarholmen i samband med att kronan donerade mark på
holmen till adeln för att de skulle bygga ståtliga palats för att imponera på
omvärlden.
På 1800-talet fanns det fortfarande en kyrkogård på holmen. Den låg där
du nu står. På 1850-talet röjde man undan den för att istället göra om platsen
till ett torg. Torget döptes till Birger Jarls torg till minne av Stockholms
grundare. I samband med det restes statyn av honom.
Idag förvaltas alla hus på Riddarholmen förutom ett (Norstedtshuset) av
Statens Fastighetsverk och inrymmer olika domstolar.

Gå tillbaka Storkyrkobrinken ner, förbi Västerlånggatan, hela vägen ut till Riddarhustorget.

16. Av det en gång stensatta

Riddarhustorget finns idag inte mycket kvar.
Idag är det snarare en asfalterad trafikled än ett
torg.
Det har hänt hemska saker på det här torget. Bland annat var det här som Gustav III:s
mördare Anckarström piskades 1792 innan han
avrättades på galgbacken utanför Skanstull, och
det var också här som greve Axel von Fersen
lynchades till döds av en uppretad mobb 1810.

17. Riddarhuset byggdes mellan 1641 och 1674

och skiljer sig markant från Bondeska palatstet
bredvid, trots att de byggdes ungefär samtidigt.
Huset är i holländsk barock med festonger i sten
(bundna rankor av blad, blommor, frukter m.m.)
och statyer på taket som berättar om
vad adeln ansåg sig beredda att dö
för. Som exempel står Nobilitas i
mitten. Hon föreställer adeln och
hon håller i en lans och en liten
Minerva som är vishetens
gudinna. 1910-talet planterades trädgården framför
huset. Innan hade huset
direktkontakt med torget.
Nu är det mer
otillgängligt.
Det var i den här
byggnaden som adelsståndet samlades.
Det är fortfarande
den svenska adelns
samlingslokal och det
är också de som
förvaltar byggnaden.

18. Bondeska palatset är det vita
huset med flyglar till höger om Riddarhuset. Huset byggdes som privatpalats
av greven och riksskattmästaren Gustav
Bonde mellan 1662-1673. Både inslag av
barock och renässans syns i byggnaden.
Huset har formen av ett H med flyglar åt
både norr och söder.
I och med Karl XI:s reduktion (indragning av gods från adeln till kronan)
försämrades familjen Bondes ekonomi.
De fick börja hyra ut delar av palatset,
och 1730 tvingades de sälja palatset till
Stockholms stad. Under 1700-talet började byggnaden att användas som rådhus, men huset brann 1753. I och med
renoveringen efter branden utsmyckade
Johan Sevenbom lokalerna med femton
stora målningar med stockholmsutsikter.
Dessa femton målningar tillhör
Stockholms Stadsmuseum och hänger
idag i Rådhuset. Målningarna finns att se
på www.stockholmskallan.se
Sedan 1949 har Högsta domstolen haft
sitt säte i lokalerna.

20. Rakt fram

18

står det vita ståtliga
17
16
Wrangelska
20 19
palatset. Själva
huset byggdes 1630,
men har byggts
om flera gånger. På
1800-talet brann palatset,
och vid restaureringen hade
man inte råd att smycka huset
i samma omfattning som det
var innan. Men det fick åter sin
vita färg med grå detaljer,
precis som det hade på 1600-talet.
Under 1700-talet kallades palatset
för kungshuset eftersom hovet fick bo
där när slottet Tre Kronor hade brunnit
ner 1697. Sedan 1756 har Svea Hovrätt
haft sitt säte i dess lokaler. Gustav III:s
mördare Anckarström satt fängslad i Wrangelska
palatsets källare innan han dömdes till döden.

Gå över Riddarhustorget till samma sida som Riddarhuset och gå till vänster över
bron till Riddarholmen. Gå upp på torget och fram till Birger jarls staty i mitten av det.
[s.6]
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18

23

Den
moderna
spiran

21. Riddarholmskyrkan var

ursprungligen franciskanernas
(gråbrödernas) klosterkyrka och började
byggas på 1270-talet och är Stockholms
äldsta bevarade byggnad ovan jord. På
1400-talet byggdes den gamla korsgången, likaså det södra sidoskeppet.
Tornet tillkom på 1500-talet och de olika
gravkoren byggdes mellan 1600- och
1800-talen. En salig blandning av byggnadsstilar!
Kyrkan användes första gången som
kungliga begravningskyrka 1290 då
Magnus Ladulås begravdes i kyrkans kor.
Gravkoren runt om kyrkan gömmer våra
döda monarker. Som exempel, titta på
det gråvita Karolinskagravkoret av sandsten i barockstil, som inte ens försöker

smälta in stilmässigt. I det ligger Karl X
Gustav, Karl XI och Karl XII begravda.
Enligt gråmunkanas ordensregler betraktades torn som skryt, så från början
hade kyrkan bara en så kallad takryttare,
en spira som satt direkt på taket. I slutet
av 1500-talet fick kyrkan till slut sitt torn
med en hög gotisk spira av gjutjärn.
Denna förstördes i en brand 1835. Efter
långa diskussioner om hur det nya tornet
skulle se ut, om man skulle rekonstruera
det gamla eller göra en ny och modern
variant, bestämdes det till slut för det
senare. Det resulterade i en livlig debatt,
näst intill en skandal, om att det nya
tornet var alldeles för modern och
inte alls passade den gamla
kyrkan.
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Karolinska gravkoret

Gå ner mot vattnet via Wrangelska backen som är till vänster om
Wrangelska palatset. Stanna vid palatsets hörntorn.

22. Palatsets södra hörntorn är är en del av Gustav Vasas försvarsmur från 1530-talet.
Gå ner mot vattnet via Wrangelska backen som är till vänster
om Wrangelska palatset. Stanna vid palatsets södra hörntorn.

Utkik från Norra Riddarholmshamnen
23. Den vita runda byggnaden du står bredvid, är det så kallade Birger jarls torn. Namnet är

ganska missvisande, det har nämligen ingenting med Birger jarl att göra. Men tornet är gammalt,
det är tillsammans med Wrangelska palatsets södra torn de enda synliga resterna från Gustav
Vasas försvarsmur. Det finns ytterligare en bit av muren att beskåda, den finns på Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen.
Tornet har byggts om ett flertal gånger, senast 2006 för att Justitiekanslerns verksamhet skulle
kunna använda lokalerna.
[s.7]

Birger jarls torn och
Wrangelska palatsets södra
hörntorn finns avbildade på
Vädersolstavlan som hänger i
Storkyrkan. En kopia av tavlan
finns att se på
Medeltidsmuseet.

För den som vill veta mer!

Titta över Riddarfjärden mot Norrmalm. Där står Sheraton hotell, en
brun byggnad som byggdes 1971 och
var en del av Norrmalmsregleringen
som utfördes under 1950-, 1960- och
1970-talen. Regleringen innebar att
man rev de gamla Klara-kvarteren som
politikerna ansåg vara en påminnelse
om det gamla ”Lortsverige”. Man ville
modernisera och göra centrum till ett
centrum för handel och företagande.
Regleringen har fått stor kritik genom åren, men är idag en del av Stockholms historia och
därför viktigt att bevara. Och det märks bland annat i att huset idag är K-märkt (kulturminnesmärkt).

I Stadsmuseet i Stockholms forskarsal Faktarummet kan du få reda på mycket
om Stockholm och stadens historia, byggnader och befolkning. Du kan söka i vår
stora samling av stockholmsbilder, både fotografier och konst, filmer, pressklipp och
kartor. I vårt referensbiblioteket hittar du den
Faktarummet finns under
viktigaste stockholmslitteraturen.
Stadsmuseets ombyggnad
I Faktarummet är det mesta av materialet digitalt
på Stadsarkivet,
och sökbart i datorer. Detta gör det lätt och snabbt
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att hitta bilder och annat arkivmaterial. Alla
besökare får hjälp att söka i materialet.

Stadsmuseet har fyra museilägenheter!
Blockmakarens hus
I en timrad stuga på Södermalm bodde blockmakare Gustav Andersson. Han svarvade
trissor till block som användes i stora segelfartygens riggar. Gustav hade sin verkstad
hemma. Åren 1917–1923 bodde blockmakaren och hans familj i husets övervåning.
Emilia Gustavsson, änka med fem barn, hyrde lägenheten på nedre botten åt gården.
Huset är återställt som det såg ut då. Här kan man se hur hårt livet i Stockholm kunde te
sig för enkelt folk i början på 1900-talet.

Till vänster om Sheraton och Centralen syns ett svart nybyggt hus. Det är det så kallade
Stockholm Waterfront, färgigbyggt 2010, och är ett exempel på två företeelser. Dels så
kallad förtätning, också kallad infill. Man bygger tätare där man förut inte ansett att det
funnits plats. Men det är också ett exempel på att
man bygger alltmer på gammal industrimark. Under
Waterfront går det gamla spårområdet, och det
kommer att byggas upp en helt ny stadsdel ovanpå
spåren. Överbyggningen är dyr, så därför byggs
det på höjden. Hammarby Sjöstad, Liljeholmen och
Årstaviken är också exempel på att man bygger
på tidigare industriområden, och visar på viljan att
utöka det bebyggda Stockholm.

Stuckatörens våning
I ornamentbildhuggaren Axel Notinis våning visas ett borgerligt hem i slutet av 1800talet. Han var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Hans
eget hus är utsmyckat med stuckatur såväl utvändigt som invändigt. Hit tog han tilltänkta kunder för att visa prov på sin yrkesskicklighet.
Barnrikehuset
År 1937 flyttade de första familjerna in i de nybyggda barnrikehusen på Stickelbärsvägen
vid Roslagstull. För första gången gjordes en statlig satsning för att ge ”mindre bemedlade barnrika familjer” bra och moderna bostäder. På Stickelbärsvägen krävdes det minst
fyra barn för att få flytta in i en lägenhet med två rum och kök. Men då var det som att
komma till himmelriket med modernt kök, tvättstuga och badrum.

Titta vidare till vänster över Riddarfjärden mot Kungsholmen, och där står Stadshuset i nationalromantisk stil.
Byggnaden invigdes på midsommarafton 1923, precis
400 år efter Gustav Vasas intåg i staden. Denna byggnad
skulle man kunna säga vara historiserande, då den nationalromantiska stilen tittar med beundran bakåt i tiden. Det
i kombinationen med val av invigningsdatum förstärker
ytterligare det nationalromantiska symbolspråket.
Det är från Stadshuset som Stockholm styrs, där sitter
nämligen borgarråden och där möts kommunfullmäktige.
Den 10 december varje år hålls Nobelfesten i Stadshuset.

Miljonprogrammet i Tensta
På 1960-talet beslöts att det skulle byggs en miljon nya bostäder pga den stora bostadsbristen. Byggandet industrialiserades och nya standardiserade byggnadsdelar och
material togs i bruk. Stockholm växte så det knakade, och nya stadsdelar såg dagens ljus
varje år. En av dem var Tensta. I januari 1969 flyttade familjen Arturssons från Jönköping
med sina tre barn in i en av lägenheterna i Tensta. Det är deras hem Stadsmuseet nu
återskapat.

På www.stadsmuseet.stockholm.se finns information om visningstider och priser.
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