21/8 Visning av Hedbergska paradvåningen
Följ med till makarna Johan och Maria Hedbergs
unika paradvåning från 1890. Med Johanna
Ulfsdotter. Visningen tar 60 minuter. Stillastående.
Ej hiss. Trappor. Samling vid Hedbergska parken.

28/8 I krigets skugga

Judiskt liv i staden, den hemliga underrättelsecentralen i källaren, ryska transitlägren i hamnen
och mer. Med Tina Johansson och Carina Möllerberg.
Cirka 2 km gång. 80 minuter. Samling i Vängåvan.

30/8 I krigets skugga

Judiskt liv i staden, den hemliga underrättelsecentralen i källaren, ryska transitlägren i hamnen
och mer. Med Tina Johansson och Carina Möllerberg.
Cirka 2 km gång. 80 minuter. Samling i Vängåvan.

4/9 Hus och människor –
Dramatiserad stadsvandring

Följ med på en vandring genom Sundsvalls
stenstad med berättelser kring palatsliknande
bostadshus, banker och hotell och om livet i
Stenstaden under perioden före och efter
Sundsvallsbranden. Vi berättar om kvinnorättskämpar,
träpatroner, grosshandlare, arkitekter, byggmästare,
tjänstefolk, arbetare, konstnärer, författare och
kaptener. Med Tina Johansson och Frida Lundström.
Cirka 2 km gång. 90 minuter. Samling i Vängåvan.

11/9 Sundsvall Brutal

En vandring genom Sundsvalls moderna arkitekturhistoria. Vi utgår från Polishuset/Skatteskrapan och
tar oss till Vängåvan. Betoningen ligger på de stora
stadsomvandlingarna under 1950–70 tal. Med Petter Österlund. Cirka 2 km gång, 75 minuter. Samling
entrén Polishuset.

20/9 Hus och människor –
Dramatiserad stadsvandring

Följ med på en vandring genom Sundsvalls
stenstad med berättelser kring palatsliknande
bostadshus, banker och hotell och om livet i
Stenstaden under perioden före och efter
Sundsvallsbranden. Vi berättar om kvinnorättskämpar,
träpatroner, grosshandlare, arkitekter, byggmästare,
tjänstefolk, arbetare, konstnärer, författare och
kaptener. Med Tina Johansson och Frida Lundström.
Cirka 2 km gång. 90 minuter. Samling i Vängåvan.
Sundsvalls museums guider är Johanna Ulfsdotter,
Frida Lundström, Tina Johansson, Petter Österlund,
Pia Hoxell och Carina Möllerberg.

STADSVANDRINGAR
sommar 2018
Sundsvall

Alla vandringar börjar klockan 18.00.
Biljetter via www.entresundsvall.se eller
Kulturmagasinets reception, 060-19 18 00.
Förköp 120 kr. 60 kr med Kulturarvskortet.
Mer info: sundsvall.se/stadsvandringar

29/5 Staden och människorna –
Arkitektur och historia i stenstan

Industrierna och arkitekturen gjorde Sundsvall
unik i Norrland. Följ med på en vandring med
berättelser om staden vid 1800-talets slut. Med
Johanna Ulfsdotter. Cirka 2 km gång, 75 minuter.
Samling i Vängåvan.

5/6 Konstvandring

Konst kan beröra eller uppröra, ta stor plats eller
vara svår att upptäcka. Promenaden startar från
Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet, via kommunhuset, Norra kajen och till gästhamnen.
Med Pia Hoxell. Cirka 2 km gång, 60 minuter.

12/6 Vandring vid Nolby högar

Från folkvandringstid till vikingatid och det tidiga
kristnandet med Tina Johansson. Vi vandrar bland
gravhögar bl.a. Norrlands största gravhög,
besöker en husgrund från järnåldern och en
kapellruin och talar om livet och möten mellan
människor, långa resor, handel och olika sätt att
tro och om brytningstiden mellan hedendom och
kristendom. Cirka 2 km gång. 90 minuter.
Samling vid informationsplats Nolby högar.

13/6 Åkroken – från
ursprung till bildning

En vandring i Åkroken och Väst på stan. Sundsvall
etablerades vid Åkroken och flyttades senare
västerut. Kring Åkroken etablerades tidigt
industri, bryggerier och färgargårdar. Området
har även haft betydande vårdinrättningar. Från
1940-talet började skolor etablera sig i området
och kring år 2000 byggdes Mittuniversitetet i
området. Med Petter Österlund. Samling vid
Mittuniversitetets huvudentré, Holmgatan 10.
Cirka 2 km gång, 60 minuter.

14/6 Vandring vid Selånger kyrkoruin

Från folkvandringstid till vikingatid och kristnandet
med Tina Johansson. Vi vandrar fram bland
gravhögar, runstenar, tingshög, kungsgård,
medeltida kyrkoruin, St. Olofs hamn och medeltida
ortsnamn och talar om tiden kring järnålder och
medeltid. Cirka 1,5 km gång. 90 minuter.
Samling vid parkeringen.

19/6 En stad i aska

Det är 130 år sedan Sundsvallsbranden. 25 juni 1888
strax efter 12.00 börjar det brinna. Följ med på en
dramatiserad berättarvandring med händelserna
kring branden i fokus och om den nya staden som
reser sig ur askan. Med Tina Johansson och Frida
Lundström. Cirka 3 km gång, 90 minuter.
Samling vid Sporthallsbrons södra sida.

26/6 Staden och människorna –
Arkitektur och historia i stenstan

Industrierna och arkitekturen gjorde Sundsvall unik
i Norrland. Följ med på en vandring med berättelser
om staden vid 1800-talets slut. Med Johanna
Ulfsdotter. Cirka 2 km gång, 75 minuter.
Samling i Vängåvan.

12/7 Stone City Tour in English

The founding of the city, the big fire in 1888, the
transformation of the City Hall and more. Guide:
Frida Lundström. About 2 km walk, 60 minutes.
Meeting point: Vängåvan.

7/8 Den glömda staden –
Från Lillgården till Solgläntan

Stadsvandring med sociologen och konstvetaren
Cecilia Dahlbäck genom Sundsvalls glömda historia.
En historia som berättar om en annan värld än
träpatroner och överklass, en historia om utsatta,
fattiga och sjuka, men också om kvinnors intåg på
arbetsmarknaden och om framväxten av den
offentliga sektorn – berättelser om resan från
fattigsverige till modern välfärdsstat. Cirka 3 km gång,
80 minuter. Samling vid Lillgården, Esplanaden 21.

9/8 Den glömda staden –
Från Lillgården till Solgläntan

Stadsvandring med sociologen och konstvetaren
Cecilia Dahlbäck genom Sundsvalls glömda historia.
En historia som berättar om en annan värld än
träpatroner och överklass, en historia om utsatta,
fattiga och sjuka, men också om kvinnors intåg på
arbetsmarknaden och om framväxten av den
offentliga sektorn – berättelser om resan från
fattigsverige till modern välfärdsstat. Cirka 3 km gång,
80 minuter. Samling vid Lillgården, Esplanaden 21.

14/8 När väckelsen kom till stan

En guidning bland frikyrkorna i Sundsvall. Vi besöker
EFS-kyrkan, Elimkyrkan, Betlehemskyrkan och
Metodistkyrkan. Med Ulrika Hådén. Cirka 1,5 km gång.
90 minuter. Samling EFS-kyrkan, Köpmangatan 2.

