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Vindlande korridorer, tomma rum och föremål som grävts upp efter hundratals år i mörker. Påsken på 

Historiska museet andas spänning, en känsla av någonting dolt och oförklarligt. Men vad är det som 

spökar? Just det vill museet ta reda på med hjälp av besökarna. Under påsklovet 27 mars–3 april pågår 

en skräcknovelltävling på museet. Tävlingen riktar sig till alla upp till 25 år. Skräckförfattaren Anders 

Fager är domare. 

 

– Skriv om något skrämmande och övernaturligt, säger Anders Fager. Undvik blod och gegga och försök i 

stället skrämmas med det som läsaren inte kan se. Använd gärna en helt vanlig plats, för ett spöke på Coop är 

bra mycket otäckare än ett på landet i ett slott. 

 

Alla deltagare får möjlighet att skriva om just det där som får hjärtat att hoppa över ett slag. Om ljuden som 

plötsligt hörs från en stängd monter, snabba fotsteg i en tom korridor… Reglerna är få: historierna ska ha en 

koppling till Historiska museet och får inte vara längre än en A4. Tre bidrag som lyckas skrämmas mest 

publiceras på museets webb och skribenterna får en egen vinnarmotivering av Anders Fager.  

 

De som inte har möjlighet att komma till Historiska museet kan mejla sitt bidrag till lov@historiska.se. Alla 

bidrag visas upp i museet efter att tävlingen är avslutad.  

 

Under påsklovet har museet spännande familjevisningar med nattvakten. Någon har varit runt på museet och 

stökat till och nattvakten följer spåren i utställningarna. 

 

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 

 

Påsklov på Historiska museet 27 mars–3 april 

Helger 27 mars och 2–3 april: 

Öppen skrivarstuga, skräcknoveller: 11.00–17.00. Tävlingen riktar sig till alla upp till 25 år. 

Visningar med nattvakten: kl. 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30 och 15.00. Samling i entréhallen. 

Skapa en egen ”guldgubbe” i museets verkstad: kl. 11.30–16.00. Materialkostnad: 25 kr. Biljett hämtas i 

entrékassan. OBS! Begränsat antal. Passar barn 5–10 år. 

 

Vardagar 28 mars–1 april: 

Öppen skrivarstuga, skräcknoveller: 12.00–17.00. Tävlingen riktar sig till alla upp till 25 år. 

Visningar med nattvakten: kl. 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 och 15.00. Samling i entréhallen. 

Skapa en egen ”guldgubbe” i museets verkstad: kl. 12.00–16.00. Materialkostnad: 25 kr. Biljett hämtas i 

entrékassan. OBS! Begränsat antal. Passar barn 5–10 år. 

 

Historiska museet har öppet nästan varje dag på året. Alltid fri entré! 
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