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Pressmeddelande 
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Jul på Historiska museet – fylld av sagor ur nordisk mytologi 
 

De som älskar sagor kommer säkert att älska julen på Historiska museet. Varje dag under jullovet 

bjuder museet på sagostund med berättelser ur den nordiska mytologin i utställningen Vikingarnas 

värld. I museets verkstad kan du lära dig mer om fornnordiska gudar och skapa en egen amulett. Den 4 

januari kommer det dessutom att hända mystiska saker när Teater Sláva kommer till huset. Julen på 

Historiska museet pågår 28 december–9 januari 2022. (Stängt 31 december och 3 januari). Fri entré till 

museet – alla lovaktiviteter är kostnadsfria.  

 

 

Julen på Historiska museet, 28 december–9 januari 

Sagostund – gudarna måste vara tokiga! (Varje dag under lovet utom den 4:e januari) 

Följ med när museets pedagoger berättar sina favoritsagor i utställningen Vikingarnas värld. 

Kl. 11.30–12.00. Drop-in. Hämta biljett samma dag i informationsdisken. 

Kl. 13.30–14.00. Boka plats via historiska.se 

Kl. 15.00–15.30. Drop-in. Hämta biljett samma dag i informationsdisken.  

 

Museets verkstad 

Vi hjälper dig att ta reda på vilken av gudarna i du är i den nordiska mytologin. Skapa sedan din egen amulett. 

Kl. 12.30–13.00. Drop-in. Hämta biljett samma dag i informationsdisken. 

Kl. 14.30–15.00. Boka plats via historiska.se 

 

Sagostund och verkstad: från 3 år i vuxens sällskap, begränsat antal deltagare, både barn och vuxen behöver 

biljett. Max en vuxen per barn. Kostnadsfritt. 

 

Jullov med Teater Sláva  

Tisdag 4 januari 2022, mellan kl. 11.00 och 14.00 

Fyra artister från Teater Sláva levandegör rummen och föremålen i Vikingarnas värld och angränsande 

utställningar på plan 1 med utgångspunkt i den nordiska mytologin. Artisterna framför musikinslag med sång, 

slagverk och liknande, berättar sagor och bjuder på danser, sidenfanor och eld på innergården om vädret 

tillåter. Inga biljetter eller förhandsbokning behövs till detta ”pop up-event”. Begränsat antal platser, passar 

alla åldrar. 

 

Coronasäkert besök 

Vi följer Folkhälsomyndigheten råd och rekommendationer.  

 

Läs mer om jullovet på Historiskas webb: https://historiska.se/jullov-pa-historiska/ 

 

För pressbilder, vänligen besök: https://news.cision.com/se/historiska-museet/ 

Mer information, kontakta pressansvarig: Ulrika Mannberg tel. 08-519 557 31, e-post: 

ulrika.mannberg@shm.se 

 
Historiska museet – vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. Samlingarna består 

av tio miljoner föremål från 10 000 år. Här finns bland annat Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, vikingatida skatter, reliker, 

rustningar och madonnor. Upplev och utforska Sveriges historia tillsammans med oss! 
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