BERÄTTANDE STADSVANDRINGAR
I S T O C K H O L M för unga!
Välj mellan följande 5 stadsvandringar, längst ned i filen hittar du fakta och prisuppgifter.

1. Dramatiska händelser i Stockholms historia

Vi får veta varför hundra stockholmare blev avrättade på Stortorget i Gamla stan. Vi får också
höra den spännande historien om mordet på kung Gustav III under en maskeradbal på operan
och om lynchmobben som attackerade Marie Antoinettes älskare Axel von Fersen. Och varför
har drottning Kristina blivit anklagad för att ha orsakat den store franske filosofen Descartes
död?

Bild: Anckarström pryglas på Riddarhustorget 1792, Stockholms stadsmuseum

2. Kulturbråk i 1700-talets Stockholm

Bild: Porträtt av Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763)
1700-talets kulturbråk var inte mildare än dagens, kanske snarare tvärtom. Möt huvudstadens
kändisar, hör på roliga anekdoter ur deras liv och få några smakprov på deras skaldeförmåga.
Följ med och se var de bodde och verkade. Hur såg de på varandra? Vilka var vänner och vilka
var fiender? Vi möter Anna-Maria Lenngren, Johan Henrik Kellgren, Carl Michael Bellman,
Tomas Thorild, Tobias Sergel, Olof von Dalin och Hedvig Charlotta Nordenflycht.
Kanske kan vi återuppväcka dem och locka till läsning?

3. Pengarna och makten – Riksbanken 350 år

Bild: Riksbankshuset, Sveriges riksbanks huvudbyggnad, belägen vid Brunkebergstorg i
Stockholm, fotograf: Carl von Blixen
Riksbanken 351 år för att vara exakt! Vi tar en tur genom Riksbankens historia, från
bankkrasch till minusränta. Sveriges riksbanks dramatiska historia är ju också Sveriges
ekonomiska historia!
Under vandringen besöker vi viktiga platser och byggnader i Riksbankens historia. Vi får höra
om tjugokilos mynt, sedeltillverkning och kvinnliga förfalskare, om finansiella kriser och
krascher och utvecklingen genom århundradena till dagens Riksbank.
Möt (i berättelsens form) personer som verkat i eller påverkat bankens historia och utveckling,
till exempel Karl XII, CM Bellman (javisst, han jobbade där!) och Ivar Kreuger.
Denna vandring gjordes ursprungligen som en beställning av Sveriges riksbank under deras 350årsjubileum 2018. Den har också gjorts på engelska, bl a för Nordens och Baltikums
centralbankschefer.

4. Intriger, skvaller och förtal i 1700-talets Stockholm

Bild: Porträtt av Hedvig Taube av Gustaf Lundberg, Nationalmuseum
Dyk ned bland mordkomplotter, kärleksskandaler och konspirationer i 1700-talets Stockholm.
Skådespelerskan Lena Lövdahl berättar om kända stockholmare från 1700-talet och ledsagar
dig till de platser de rört sig på. Var Axel von Fersens gruvliga död ett mord, slugt iscensatt av
politiska motståndare? Hade bordellmamman Lovisa von Plat höga beskyddare, kanske mycket
höga? Hur var det med Bellmans vrede när han blev anmäld för hädelse? Hör också om
Sveriges första officiella kungliga älskarinna, den stackars Hedvig Taube!

5. Sverige och Frankrike – en kärlekssaga?

Bild: Kröningen av Karl XIV Johan 1818
Mon dieu, vilken saga! Vi vandrar i spåren av Sveriges komplicerade förhållande till Frankrike
genom historien; som allierad, som förebild, som skräckexempel och på det personliga planet.
Hör till exempel om Drottning Kristinas möte med Descartes, om tidernas kärlekshistoria
mellan Axel von Fersen och Marie Antoinette och om tidernas kulturkrock när Sverige fick en
fransk kung!

FAKTARUTA
Pris: 6, 000: - per vandring på faktura (inget tillkommer på priset)
Plats: Alla vandringar börjar och slutar i centrala Stockholm.
Längd: ca 1, 5 h (tiden kan anpassas efter beställarens önskemål).
Maxantal deltagare: ca 30
Tillgänglighet: Det går bra att ta sig fram med rullstol.

