
Pressmeddelande 

Stockholm 2017-09-14 

 

Lördag 30 september öppnar utställningen ”Arkeoteket” på Historiska museet. Här bor en grävling 

som älskar att gräva och samla på saker som människor har tappat, glömt och gömt. I ”Arkeoteket” får 

stora och små besökare pröva att gräva fram och undersöka 3D-utskrifter av föremål från museets 

samlingar. 

 

– Vi hoppas att ”Arkeoteket” blir ett perfekt första möte med museer och arkeologi, säger producent Susanna 

Zidén på Historiska museet. Att barn blir nyfikna på att gräva och undersöka vilka hemligheter som finns i 

jorden. Vi har skapat en miljö där de kan föreställa sig att de är nere i jorden där grävlingen bor. Utställningen 

riktar sig framförallt till barn mellan tre och sju år. 

 

Det är första gången som Historiska museet har låtit göra 3D-utskrifter av åtta originalföremål från 

samlingarna. Det handlar om en båtyxa från stenåldern, ett kranium, en kam och ett spänne från vikingatid och 

en medeltida keramikgryta, en ängel, en sko och ett dryckeshorn. Föremålen är utskrivna i ett turkost 

plastmaterial. I pekskärmar finns dessutom 3D-bilder på föremålen. 

 

– Nu kan våra besökare komma föremål ur samlingarna ovanligt nära, säger Susanna Zidén. 

 

Bilder på föremålen som scannats till ”Arkeoteket” finns även på museets hemsida: 

http://historiska.se/utstallningar/arkeoteket-2017/ 

Totalt är ett 60-tal föremål ur museets samlingar 3D-scannade:  https://sketchfab.com/historiska 

Bilderna på föremålen är fria för användning, ange Statens historiska museum som källa. 

 

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 

 

BARN OCH UNGA PÅ HISTORISKA 

Arkeoteket – Vad finns i jorden? Premiäröppning den 30 september kl. 13.00 

Kl.13.00 Invigning med museichef Katherine Hauptman.  

Kl.13.00–15.00 Bjuder museet på lördagsgodis i Arkeoteket och alla barn som kommer till utställningen får en 

ballong (så långt lagret räcker). Mer information om visningar och skapandeverkstad, se historiska.se 

 

Varje helg (med start 16 september) 

Barnvisning kl. 11.30 

Barn & ungdomsvisning kl. 13.30 

Skapandeverkstad kl. 11–16, med olika teman. 

 

Under alla lov erbjuder museet extra spännande saker som händer i huset för barn och unga! 

 

Visningar för föräldralediga, tider och tema se historiska.se 
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