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Fanns det leksaker på vikingatiden? Svor man på 1400-talet? Hur feta vader skulle man ha på 

1700-talet? Historiska museet i Stockholm bjuder på roliga, ruskiga och fascinerande 

berättelser från Sveriges historia för hela familjen. Tusen år avverkas på en halvtimme. Start 

helgen den 5-6 december.  

 

Visningarna är en spännande upptäcktsfärd i Sveriges historia. De börjar i vikingatid, gör nedslag i 

olika århundraden, för att sluta i nutid. Vi får bland annat veta vad vikingarna åt, om riddarideal, hur 

en vanlig dag kunde se ut för ett barn under medeltiden, prova 1700-tals peruker och höra historier 

om det som vi i dag uppfattar som ”typiskt” svenskt: den svenska flaggan, köttbullarna och 

julgranen.  

 

– Det blir högt och lågt från tusen år av Sveriges historia, säger Tomas Olsson pedagog på Historiska 

museet. Vi berättar bland annat om tron på häxor, trolldom och magi på 1600-talet och alla som vill 

får själva svara på frågor och göra ett häxtest. I dag kan vi tycka att häxtestet är löjligt, men då var 

det blodigt allvar. Testet eller provet avgjorde om en person var häxa eller inte och kunde leda till 

döden. 

 

Visningarna pågår under december, januari och februari och passar framför allt barn i åldrarna 6-10 

år.  

För mer information och pressbilder kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-

519 557 31, mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se 

Tusen år, tusen berättelser!  

5/12–13/12: lördagar och söndagar. Familjevisningar i utställningen ”Sveriges Historia” kl.12.30 

och 14.30. Passar barn i åldrarna 6–10 år. 

Skapandeverkstad kl. 12–15, skriv brev och meddelanden med fjäderpenna och bläck.  

 

26/12–6/1: dagligen (stängt 31/12). Familjevisningar i utställningen ”Sveriges Historia” kl. 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30 och 15.30. Passar barn i åldrarna 6–10 år. 

Skapandeverkstad kl. 11.30–15.30, skriv brev och meddelanden med fjäderpenna och bläck.  

9/1–28/2: lördagar och söndagar. Familjevisningar i utställningen ”Sveriges Historia” kl.12.30 och 

14.30. Passar barn i åldrarna 6–10 år. 

Skapandeverkstad kl. 12–15, skriv brev och meddelanden med fjäderpenna och bläck.  
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