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Besök en handelsresandes tält, prova vikingakläder och hör berättelser om vikingarnas resor 

från Östersjön till Bagdad och tillbaka. Den 20 juni–28 augusti är det vikingasommar på 

Historiska museet i Stockholm – fri entré!  

 

Under sommaren är den stora gården utomhus fylld av vikingatida hantverk, lekar och spel för stora 

och små. Grädda ett vikingabröd i bageriet eller utmana varandra i dragkamp, holmgång och 

pilbågsskytte. Besök hantverkstältet och prova på smyckestillverkning, temat varierar från dag till 

dag.  

 

Följ med på guidad visning i museets utställning ”Vikingar”. Upptäck berättelser om mäktiga 

vikingar och ofria trälar, om färder på floder och hav österut. Vikingarna färdades med båt – över 

Östersjön via olika floder som Dnjepr och Volga ned till Svarta havet och Kaspiska havet, ibland 

ända till Bagdad och tillbaka. Utbytet med platser i öst har präglat vikingatiden i östra Skandinavien. 

På museet finns föremål som mynt, pärlor, hängsmycken, vågar, vikter, kannor och bälten bland 

annat från det Bysantinska riket och de muslimska kalifaten. Guidade visningar varje dag 20 juni–28 

augusti, på engelska kl. 12, 14 och 15 och på svenska kl. 13.  

 

Viking för en dag på Historiska museet, 20 juni–28 augusti kl. 11–17 

Stora gården utomhus är fylld av vikingatida hantverk, lekar och spel för stora och små.  

 

 Prova på pilbågsskytte, dragkamp, holmgång, kvarnspel och önskelabyrint 

 Besök en handelsresandes tält 

 Gå ombord på en vikingabåt 

 Prova på vikingatida hantverk 

 Prova vikingakläder 

 Grädda vikingabröd 

 

Guidade visningar om vikingarnas resor, äventyr och utbyten i öster  

20 juni–28 augusti: Dagligen, på engelska kl. 12, 14 och 15 och på svenska kl. 13.  

2–25 september: Fredagar, lördagar och söndagar på svenska kl. 14 och på engelska kl. 15.  

Guidade visningar kostar 40 kr för vuxna. 

 

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 

070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se 
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