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Följ med på en spännande skattjakt på Historiska museet under jullovet, pyssla en egen skatt och spana 

in filmer som The Goonies – Dödskallegänget, NeverEnding Story – Den oändliga historien och Tintins 

äventyr – enhörningens hemlighet. Jullovet på Historiska pågår 26–30 december och 1–6 januari. Fri 

entré och gratis filmvisning. 

 

Häng med på skattjakt inne på museet. En monter på museet står tom – vad har hänt med den vikingatida 

skatten? Undersök en tusen år gammal grav, känn på en vikingatida bildsten och titta närmare på glimrande 

guldföremål. Med hjälp av en karta, museets pedagog och olika ledtrådar går det att lösa gåtan med den 

försvunna skatten. 

Skattjakt 

Varje dag kl. 11.30, 12.30 och 13.30. Samla ledtrådar tillsammans med museets pedagog och hjälp till att leta 

efter den försvunna skatten. Rekommenderas från 6 år. Begränsat antal platser, biljetter hämtas i 

informationsdisken. 

 

Verkstad – skapa din egen skatt 

Varje dag kl. 11.00–16.00. Arbeta med olika material i museets verkstad och tillverka ett smycke med 

inspiration från forntiden. Smycket blir en egen skatt att ta med hem. 

 

Gratis filmvisning – tema skattjakt 

Alla filmerna har engelskt tal och svensk text. 

3 januari kl. 14.30: The Goonies (Dödskallegänget), åldersgräns 7 år. 

4 januari kl. 14.30: The NeverEnding Story (Den oändliga historien), åldersgräns 7 år. 

5 januari kl. 14.30: Tintins äventyr – enhörningens hemlighet, åldersgräns 11 år. 

Begränsat antal platser. Hämta biljett till filmerna i informationsdisken (biljetter kan hämtas tidigast samma 

dag som föreställningen). 

 

Alltid på Historiska 

Historiedetektiverna: Lös Drakens gåta i Guldrummet och Disas mysterier i utställningen Vikingar. Materialet 

finns att hämta i entréhallen. 

Yggdrasil: Lyssna på sagor och myter ur nordisk mytologi eller läs en bok. Ett skönt häng för stora och små i 

utställningen Vikingar. 

Arkeoteket – vad finns under marken? En interaktiv utställning för nyfikna. Testa att gräva och kom museets 

samlingar lite närmare. Ett perfekt första möte med arkeologi för de mellan tre och sju år. 

 

 


