
Biljetter: Köp din biljett och läs mer på historiska.se 
Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17 
Kostnad: 80 kr

Program med reservation för ändringar. 

Vi kallar dom vikingar

Vikingen har dykt upp i populärkultur 
och konst sedan 1800-talet. Men varför är 
vikingarna så intressanta? Vad betyder ordet 
viking? Vad är det som gör vikingatiden 
så speciell? Och hur kan vi veta något om 
människor som levde för tusen år sen?

Vad vet vi egentligen om vikingarna?
OBS. Ett digitalt samtal 
Onsdag 26 januari kl. 18.00
Gunnar Andersson, arkeolog Historiska 
museet och Tobias Svanelid från 
Vetenskapsradion Historia i P1. 

Varför är vikingarna så intressanta?  
Onsdag 23 februari kl. 18.00
Tobias Svanelid från Vetenskapsradion 
Historia i P1, Anna Lihammer, arkeolog 
och författare och Ted Hesselbom, chef för 
Sigtuna museum.   

Vikingar 2.0

Vi dyker ner i den senaste forskningen om 
vikingatiden med hjälp av forskarna själva 
och fördjupar oss bland annat i vikingafärder, 
slavhandel och maktspel. Ett samarbete 
med projektet The Viking Phenomenon vid 
Uppsala universitet.

Vikingatidens ekonomiska system
Onsdag 9 mars kl. 18.00
Anders Ögren, professor i ekonomisk historia 
vid Uppsala universitet.

Från Gotland till Sutton Hoo
Onsdag 6 april kl. 18.00
John Ljungkvist, docent i arkeologi vid 
Uppsala universitet.

The Viking as Pirate 
Onsdag 27 april kl. 18.00
Neil Price, Professor of Archaeology at 
Uppsala University.

Helt historiskt

Historiskas pedagoger och experter visar sina 
favoriter ur utställningarna och delar sina 
bästa historier: läskigt, härligt, roligt eller 
nördigt!  

Sjukdomar och annat elände 
OBS. Digital visning 
Onsdag 19 januari kl. 17.30 
Ellen Hallgren, arkeolog och osteolog på
Historiska museet.

Myntets resa 
OBS. Digital visning 
Onsdag 16 februari kl. 17.30
Linda Wåhlander, arkeolog och pedagog på 
Historiska museet.

Häxor, barnamord, sedlighet  
och revolution 
Onsdag 9 mars kl. 17.30
Ellen Hallgren, arkeolog och pedagog på 
Historiska museet.

Ojämlikhet och orättvisor  
i Sveriges historia 
Onsdag 30 mars kl. 17.30
Anna Westerberg Davidson, historiker och 
pedagog på Historiska museet.

Om Historiska museets historia  
Onsdag 4 maj kl. 17.30 
Pia Bengtsson Melin, konsthistoriker och 
medeltidsexpert på Historiska museet.

Historier om döden 

Sveriges enda thanatolog (dödsvetare) tar 
sig an Historiskas samlingar och berättelser 
med fokus på döden i historien och i vår egen 
samtid. Med Philip de Croy, författare och 
doktorand. 

Döden och demonerna 
Onsdag 2 mars kl. 18.00

Dödens symboler  
Onsdag 16 mars kl. 18.00

En historisk talkshow  
med Moa Svan

Fantasi och forskning samsas om utrymmet 
när Moa Svan gräver i historien med hjälp av 
humor och kunniga gäster. 

Olika teman och gäster varje tillfälle. 

Onsdag 23 mars kl. 18.00 Premiär!
Onsdag 20 april kl. 18.00
Onsdag 4 maj kl. 18.00

Påskspecial: 
Trolldomsprocessen i Torsåker

I Torsåker i Ångermanland skedde på 
1600-talet Sveriges största trolldomsprocess 
då 76 personer anklagades för trolldom och 
60 dömdes till döden. Camilla Stjärnvarg, 
historiker och pedagog på Historiska museet, 
visar utdrag ur förhörsprotokollet från 
processen och berättar om hur anklagelserna 
såg ut och hur de anklagade agerade under 
förhöret. 

Onsdag 13 april kl. 18.00

Från Ladugårdsland till 
Östermalm – historisk stads-
vandring i Kvarteret Krubban 

Historiska museet ligger i historiska kvarter 
som genomgått stora förändringar de senaste 
500 åren. Följ med Elisabet Ryd, historiker 
och pedagog på Historiska museet, på en 
stadsvandring runt kvarteret Krubban.

Lyssna till berättelser om de stökiga 
hästgardisterna, hur man botar kolera med 
senapsdeg, och vilka som ligger begravda 
under Linnégatan.

 Onsdag 11 och 25 maj kl. 17.30

Våren 2022

 Historisk  
Onsdag
Spännande föreläsningar  
och visningar på onsdagskvällar. 


