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Prova på vikingatida hantverk, grädda vikingabröd eller spå dig i runor. Den 17 juni – 25 augusti är 

den stora utomhusgården på Historiska museet i Stockholm fylld av vikingaaktiviteter för stora och 

små. Varje dag är det sagostund på gården och för vuxna erbjuds guidade visningar bland vikingatida 

föremål i museets utställningar. Fri entré till museet, alla aktiviteter är gratis.  

 

Upplev vikingatiden på museets gröna gård. Lek och prova vikingakläder, pilbågsskytte, utmana varandra i 

dragkamp eller sköt om köksträdgården med växter som fanns i Norden redan under vikingatiden. Varje dag 

är det sagostund med spännande berättelser om gudar och vidunder i den nordiska mytologin.  

 

För vuxna erbjuds dagligen gratis guidade visningar bland originalföremål i museets olika utställningar. 

Visningen ger en introduktion till vikingatiden.  

 

På Historiska museet visas historia från istid till nutid i utställningarna: Forntider, Guldrummet, Sveriges 

Historia, Medeltida konst, klanger och liv, Massakern vid muren – slaget om Gotland 1361, Barockhallen och 

History Unfolds – en reflektion. Tillfälliga utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen, visas 

till januari 2020. 

 

Just nu pågår arbetet med en ny utställning om vikingar så den utställningshallen är tillfälligt stängd för 

ombyggnation. Utställningen, som blir en av världens största, öppnar nästa år. Den presenterar vikingarnas 

värld och vår bild av den – en bild som har förändrats genom de senaste årens arkeologiska upptäckter och 

forskning.  

 

VIKINGAR PÅ HISTORISKA MUSEET 17 juni–25 augusti (OBS! Museet är stängt 21–22 juni.)  

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

öppet varje dag kl. 10.00–16.00. 

 

• Lek och prova vikingakläder 

• Prova på vikingatida hantverk 

• Utmana någon i dragkamp eller holmgång 

• Prova på pilbågsskytte 

• Grädda vikingabröd och sköt om köksträdgården 

• Prova på kvarnspel eller spå dig i runor 

• Sagostund för barn från fem år, varje dag kl. 15.00. Lyssna på historier om hemska drakar, märkliga 

figurer och hjältar från den nordiska mytologin. 

 

Vikingarna – vilka var de? Gratis guidade visningar för vuxna: dagligen på engelska kl. 12.00 och 13.00 

och på svenska kl. 14.00. Visningen ger en introduktion till vikingatiden.  

 

För högupplösta pressbilder, vänligen besök: http://historiska.se/press/ 

 

För mer information, kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31,  

e-post: ulrika.m.gunther@shm.se 
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