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Den 15 juni öppnar Historiska museet i Stockholm igen efter den tillfälliga stängningen. Museet följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19 och har anpassat verksamheten för ett 

ansvarsfullt mottagande så att du som besökare ska kunna ta del av museets utbud på egen hand. I samband med 

öppningen presenterar museet en nyhet för barn och unga ”Forntidsrummet – Arkeologens dotter”. Fri entré till 

museet. 

 

– I dessa tider är det viktigt att erbjuda aktiviteter som barn och unga kan upptäcka. På Historiska finns ett nytt 

upplevelserum på temat från UR:s TV-serie Arkeologens dotter. Museet är stort med utställningar, innergårdar och 

restaurang med uteservering. Här kommer du nära historien samtidigt som det går att hålla avstånd till andra besökare. Vi 

har också stort digitalt utbud för dig som inte kan komma, oavsett om du vill lyssna på sagor från mytologin eller 

föreläsningar med ny forskning, säger Katherine Hauptman, museichef på Historiska museet. 

 

Forntidsrummet är en lekfull plats med bilder och rekvisita från Arkeologens dotter, en TV-serie från UR. Se nornornas 

halsband, professorns hjälm och andra spännande saker från serien. Passa också på att lösa spåret Tidsresenären som tar 

dig med på en klurig tipspromenad genom forntiden. 

 

Som besökare kan du botanisera bland 10 000 år av historiska händelser och föremål i utställningarna Forntider, 

Guldrummet, Medeltida konst, klanger och liv, Massakern vid muren, Barockhallen, History Unfolds – en reflektion och 

Sveriges historia. Ta gärna sällskap av berättelserna i museets audioguider som du kan lyssna på med din egen mobil. 

Utmana dig själv eller ditt sällskap med en forntidsquiz eller ta en fika på museets restaurang Rosengården.  

 

Ett detaljerat program för sommaren finns på museets hemsida: https://historiska.se/ 

Besök Historiska museet digitalt: https://historiska.se/besok-museet-digitalt/ 

 

Historiska museet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19. Det innebär att 

vi anpassat vår verksamhet och utbud samt vidtagit flera åtgärder för att minska risken för eventuell 

smittspridning.  

 

Hjälp att hålla avstånd i museet. Det finns avståndsmarkeringar och riktningsvisare på olika platser i museet och vi 

begränsar antalet besökare i olika utställningar och lokaler. Vi har också extra personal i museet för att påminna om att 

hålla avstånd och svara på frågor. I restaurang, matsäcksrum och på innergårdar har vi anpassat möbleringen. I 

museibutik och informationsdisk finns plexiglas mellan besökare och personal. 

 

Ökad städfrekvens. Vi städar extra på utsatta ytor, såsom handtag och räcken. Handsprit finns på olika platser i museet. 

Vi ser givetvis till att du som besökare alltid har tillgång till tvål och vatten på våra toaletter. 

 

Endast kontantlösa betalningar. Vi kommer inte att ta emot kontanter på museet. 

 

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

 

För mer information, kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg tel. 08-519 557 31, e-post: ulrika.mannberg@shm.se 
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