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Nu tar vi hornen av Vikingen! 
 
I en turnerande utställning presenterar Historiska museet i Stockholm en uppdaterad och mer mångfacetterad 
bild av vikingarnas tid för en europeisk publik. Det är en av de största vandringsutställningar som har 
producerats i Sverige för en internationell marknad.  
 
Den 1 maj öppnar Vikingen! på Drents museum i staden Assen i Nederländerna. Därifrån vandrar den vidare till 
National Museums of Scotland i Edinburgh och till Statens historiska museum i Moskva. Ytterligare ett dussin museer 
är intresserade och turnén planeras pågå till och med 2015-2016 i Europa, för att sedan fortsätta ytterligare några år i 
Nordamerika. Vikingarna är kanske Skandinaviens mesta kändisar. Men mycket har hänt sedan Frans G Bengtsson 
skrev sin Röde Orm på 1940-talet. 
 
– Utställningen om vikingar är en av de mest populära på vårt eget museum, särskilt bland turister, säger 
utställningschef Sophie Nyman. 
 
– De är ständigt aktuella i populärkulturen över stora delar av världen och det finns många livskraftiga stereotyper kring 
vikingar, till exempel att krigarna hade horn på hjälmarna. 
 
– Intresset för att ta emot den turnerande utställningen har varit mycket stort hos museerna – vilket också har varit en 
förutsättning för att projektet ska kunna bära sina kostnader. Historiska museet är en av de institutioner i världen som 
kan mest om vikingatiden. Vi har ett ansvar att sprida ny, spännande kunskap. Dessutom är det ett sätt att utforska nya 
arbetssätt och hitta internationella samarbetsmöjligheter, som berikar vårt arbete på hemmaplan, menar Sophie Nyman. 
 
I utställningen finns fler än femhundra originalföremål från vikingatiden ur Historiska museets samlingar, varav många 
sällan eller aldrig har visats utanför Sverige. Besökaren får ett unikt tillfälle att komma nära några av de mest 
fantasieggande kulturskatterna från denna tid.  
 
– Föremålen rymmer många historier. De ger ledtrådar till livet på gården, aristokrater och slavar, starka kvinnor, 
mytologins kraft, hantverkets betydelse, skeppens symbolik och brytningstiden mellan olika religioner, berättar Gunnar 
Andersson, 1:e antikvarie och innehållsansvarig. 
 
– Här finns något för alla, både vackra föremål, fängslande berättelser och möjligheter att själv utforska vikingarnas 
värld. I digitala stationer kan besökarna pröva olika roller i samhället, utforska vikingatidens mytologi och förstå vilken 
påverkan ett skeppsbygge hade på naturen. Min personliga favorit är det stora digitala bord där flera personer kan 
samarbeta om att gräva ut en båtgrav, säger museets projektledare Katty Hauptman. 
 
Produktionen är ett samarbete mellan Historiska museet i Stockholm och MuseumsPartner Österrike, samt studio-
exhibit, också i Österrike. Historiska museet står för projektledning, expertkunskap, innehåll och texter, pedagogiskt 
material och föremålshantering. MuseumsPartner ansvarar för turnélogistik och införsäljning till mottagande museer, 
medan studio-exhibit står för utställningens design. 
 
Pressbilder finns att ladda ner på www.historiska.se/pressmeddelanden 
 
För mer information kontakta Sophie Nyman, utställningschef, +46 (0)70-712 80 70 sophie.nyman@historiska.se 
eller Katty Hauptman, projektledare +46 (0)70-409 07 08 katty.hauptman@historiska.se 
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