
STALL
En färgare gjorde godsresor 
ute på landsbygden och 
behövde därav hålla sig 
med häst och vagn. 
GARNBODEN
Här säljer vi ofärgat och 
egenfärgat garn och tyg.  
Samt färgämnen och små 
souvenirer.

FÄRGARGÅRDENS BYGGNADER
BOSTADSHUS
Huset kommer från Lida Gård i Smedby utanför 
Norrköping. Ursprungligen bestod huset av två rum och 
kök, byggt under 1700-talets slut.  
FÄRGERI 
Byggnaden kommer från Holsåker i Dalarna. De sex 
färgpannorna står runt en skorsten och värms upp genom 
fyröppningar.
STAMP
Stampen är från Gagnef i Dalarna. För att få den täta, 
filtliknande strukturen lämnade bönderna in ylletyg till 
vadmalsstampen. Genom vattenkraft lyfts valkstockar som 
bankar tyget och på så vis filtas ullens fibrer samman och 
tyget blir tätt. 

VID FRÅGOR KONTAKTA 
anders.lindkvist@norrkoping.se, 0727 09 50 83
Norrköpings stadsmuseum, 011-15 26 20

OM FÄRGARGÅRDEN

Färgargården är ett levande friluftsmuseum som tar dig 
tillbaka till en färgarmästares vardag under 1800-talets mitt. 
Färgeriet på Färgargården är unikt då det är det enda  
färgeriet i sitt slag som fortfarande är i bruk. 
Under sommaren arrangeras ett stort utbud av program-
punkter som passar hela familjen. 
Färgargården friluftsmuseum är en del av Norrköpings 
stadsmuseum och det är alltid fri entré.  

FRILUFTSMUSEUM

ÖPPETTIDER 26/6-10/8         
MÅN - FRE 10:30-16

LÖR-SÖN I JULI 10:30-16
ALLTID FRI ENTRÉ!     
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Värdshusgatan 8, Norrköping

fargargardensfriluftsmuseum
#färgargården
www.norrkopingsstadsmuseum.se

HITTA HIT

Norrköpings stadsmuseum
Holmbrogränd

BESÖK ÄVEN



INVIGNING  
Vi öppnar Färgargården med tal, sång och  
Eskilstuna skarpskyttekår. Vi har visning av 
smide och garvning och berättar sagor. 
Garnboden öppnar för i år och självklart gör vi 
årets första färgning. Varmt välkomna!

BRODERIDAG  
Kom och lär dig brodera med vår broderiexpert 
Fia Lindblom. Vi visar broderier och bonader 
från Norrköpings stadsmuseums samlingar. 
Ta gärna med dukar och plagg som du kan 
brodera på.

TISDAG 26/6
KL 14 

TISDAG 24/7

v26 GULA VECKAN - Björklöv & bresilja

V29 BLÅ VECKAN - Indigo & urin 

v31 GRÖNA VECKAN - Blå på gul

v32 BROKIGA VECKAN - Experiment

v30 SVARTA VECKAN - Järn & bresilja
v27  RÖDA VECKAN - Löss & krapp

SMIDESDAG 
Smeden är på besök och smider och visar hur 
hantverket går till. 

SMIDESDAG 
Smeden är på besök och smider och visar hur 
hantverket går till. 

HISTORIEFÄRGARNA
Förra årets succé är tillbaka! Kom och se när 
duktiga färgarexperter från hela landet lever 
1800-tals liv för en helg. Vi experimenterar med 
gamla recept.

GRUNDKURS I VÄXTFÄRGNING 
Under en heldag lär Fia Lindblom dig  
grunderna i växtfärgning. Kursdeltagaren får 
prova de vanligaste färgningsmetoderna med 
gryta över öppen eld. 
OBS! Föranmälan krävs, kostnad 300 kr.
Kontakt: anders.lindkvist@norrkoping.seFÖRBEREDELSER INFÖR STORBAK

Vi hugger ved, förbereder bakugnen, sätter  
tidsenliga degar och gör våra redskap redo inför 
morgondagens storbak.
STORBAK  
Vi eldar i den stora bakugnen i köket på 
Färgargården, jäser limpor och gräddar sedan 
rågbröd och kringlor. Välkomna att prova på att 
baka småkakor. 

BRÄNNA RYSSOLJA
Kom och hjälp till med att framställa björkens 
egen tjära, ryssoljan. Ett historiskt  
universalmedel till bland annat lädersmorning 
och myggmedel.

SAGOVANDRING
Lyssna på 1800-talets sagolika berättelser om 
tomtar, vättar och andra väsen. Samling vid 
stallet. För vuxna och barn från 4 år.  

FETT MED GRÄVLING! 
Grävlingsfett ansågs vara det bästa skofettet förr. 
Vi flår och tar hand om en grävling och tittar på 
olika klassiska ingredienser i lädersmörja. Du får 
koka din egen lädersmörja och ta med hem. 

KÄPPHÄSTAR 
Kom och tillverka din egen käpphäst på  
1800-tals vis med tygspill, garn och knappar.
Vi avslutar dagen med ryttartävling och 
kavallerichock! 

TORSDAG 5/7

TORSDAG 19/7

FREDAG 20/7
TILL 
SÖNDAG 22/7 

LÖRDAG 28/7

MÅNDAG 9/7

TISDAG 10/7

TORSDAG 12/7

LÖRDAG 7/7
KL 11

TISDAG  31/7 

TORSDAG 9/8  

TÄLJ DIN EGEN GESÄLLSTAV
Med kniv och yxa lär du dig tälja din egen  
vandringsstav. Från 7 år. 

MÅNDAG 2/7

v28  BRUNA VECKAN - Katechu & lavar

SAGOVANDRING
Lyssna på 1800-talets sagolika berättelser om 
tomtar, vättar och andra väsen. Samling vid 
stallet. För vuxna och barn från 4 år.  

SAGOVANDRING
Lyssna på 1800-talets sagolika berättelser om 
tomtar, vättar och andra väsen. Samling vid 
stallet. För vuxna och barn från 4 år.    

SAGOVANDRING
Lyssna på 1800-talets sagolika berättelser om 
tomtar, vättar och andra väsen. Samling vid 
stallet. För vuxna och barn från 4 år.   

BIODLING FÖRR OCH NU
De kunniga biodlarna från Kvillinge Bigårdar 
kommer till Färgargården och berättar om 
biodlingens historia och visar sina kupor!  
De håller även ett föredrag klockan 15.00.

LÖRDAG 14/7
KL 11-11:30

LÖRDAG 21/7
KL 11-11:30

LÖRDAG 28/7
KL 11-11:30

TORSDAG 2/8

PROGRAM

DRAMATISERAD VISNING
VARJE DAG KL 14:00, VISNINGSTID 30 MIN 
Upplev en dag på ett landsbygdsfärgeri år 1870. Möt 
fabrikörens dotter, fröken Sahlin, se vad gesäll Lindberg har 
för sig nere vid blåkypen och få reda på varför pigan Kajsa 
smyger omkring nere vid färgeriet.  
Samling utanför boningshuset. Passar besökare i alla åldrar.

FÄRGARGÅRDEN FÖR DE SMÅ 
Prova på att vara en färgeriarbetare. Klä dig i huckle och 
skärmmössa och hjälp oss med våra sysslor. Slunga band, 
bär vatten och tvätta med klappträ, borste och såpa. Lek 
som på 1800-talet. Rulla tunnband, spela käglor, 
dragkamp, kasta storsten, hästsko eller mössa, gå på styltor, 
skjut trollskott, hoppa hopprep. Under färgardagarna kan 
du tova en boll eller knätofs och färga den i veckans färg.

HÄR HITTAR DU FLER PROGRAMPUNKTER     ¨

FÄRGNING
VARJE ONSDAG OCH FREDAG  
Vi färgar i färgeriet med 1800-tals recept på tidsenligt vis. 
Varje vecka färgar vi i en ny kulör.


