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Vikingarnas mytologi och sagor på Historiska museet 
 

Ta del av spännande berättelser om asagudar, jättar och mytiska figurer på Historiska museet 

i sommar. Den 19 juni–27 augusti är museets stora innergård fylld av vikingatida hantverk, 

spel och skönt häng för stora och små. Anta Tors utmaningar i dragkamp och holmgång, baka 

vikingabröd i Friggs kök, prova på Skades pilbågsskytte och gå ombord på Balders skepp 

Ringhorne. Besök en av världens största vikingautställningar med äkta föremål. Fri entré och 

gratis visningar. 

 

Möt vikingatiden utifrån myter och sagor på den gröna gården. Prova vikingatida kläder hemma hos 

Freja, offra något i Odens heliga kultplats, hjälp till i Heimdalls smedja, lär dig om runor och sköt 

om Iduns köksträdgård med växter som fanns i Norden redan under vikingatiden. Varje dag är det 

sagostund ute på gården. 

 

Historiska museet har en av världens största vikingautställningar med äkta föremål och spännande 

berättelser om mäktiga människor och ofria trälar. Upptäck vikingarnas relationer till gudar och 

mytiska väsen, som speglas i både vardagliga och rikt utsmyckade föremål. Den 19 juni–27 augusti 

erbjuder museet gratis guidade visningar i utställningen Vikingar på engelska kl. 12.00 och 13.00 och 

på svenska kl.14.00. 

 

Historiska museet 19 juni–27 augusti 

Viking för en dag ute på gården kl. 10.00–16.00 

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

 

● Prova på pilbågsskytte, dragkamp, holmgång, kvarnspel och önskelabyrint. 

● Grädda vikingabröd och sköt om köksträdgården. 

● Lek i vikingatältet och prova vikingakläder. 

● Besök de fornnordiska gudarnas plats. 

● Prova på vikingatida hantverk. 

● Lär dig om runor. 

● Sagostund kl. 15.00. 

 

Gratis guidade visningar i utställningen Vikingar: dagligen, på engelska kl. 12.00 och 13.00 och 

på svenska kl. 14.00. 
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