Bågskyttekväll

Digital julspecial: Alla tiders jul

Onsdag 7 september

Onsdag 14 december kl. 18.00

Uppvisning i bågskytte
Kl. 17.00–18.00
Det kulturhistoriska bågskyttesällskapet
Sagittarii Holmiae visar långbågar och
bågskytte på Stora Innergården.

Följ med författaren Philip de Croy på en
tidsresa genom julens historia med dess
traditioner och symboler.

Kostnadsfritt. Drop-in.
Bågskytte, krigare och jägare
– i vikingarnas värld
Kl. 18.30–19.30
Fil.mag. Henrik Arnstad, kapten i bågskyttesällskapet Sagittarii Holmiae, visar och
berättar i utställningen Vikingarnas Värld.

Kostnad: 80 kr (endast digitalt via zoom)

TRE ÖDEN – modern dans och
musik bland historiska föremål

Kostnad: 100 kr, studerande 80 kr

Medeltidsmannen
Onsdag 9 november kl. 18.00
Hur gjorde medeltida män för att visa sig
manliga, och hur tar man reda på det genom att
studera skelett? Arkeolog Elin Ahlin Sundman
berättar om den forskning hon bedrivit vid
Háskóli Íslands (Islands universitet).
Ett samarbete med Svenska
Fornminnesföreningen.
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

Biljetter: Köp din biljett och läs mer på historiska.se
Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17.
Program med reservation för ändringar.
historiska.se

Premiär 26 oktober. 4 föreställningar.
Genom dans, röst och musik får du ta del av
berättelser som tystats genom århundraden.
Ett samarbete mellan Södra Latins gymnasium,
musikpoeten Anna Vild och Historiska museet.
Kostnad: 80 kr. Fri entré för dig under 26!

Hösten 2022

Historisk
Onsdag
Spännande föreläsningar
och visningar på onsdagskvällar.

Helt historiskt

Historiskas slöjdkafé

De odöda i folktron
Onsdag 2 november kl. 18.00
Hör berättelser om mylingar under
golvplankor, gengångare på kyrkogårdar,
spöken på slott och vampyrer i bergen.

Full koll på medeltida konst

Halloween-tips! Gratis för dig under 26 år!

Vikingar 2.0

Historiskas pedagoger och experter visar sina
favoriter ur utställningarna och delar sina
bästa historier: läskigt, härligt, roligt eller
nördigt!
Kostnad: 100 kr, studerande 80 kr
Sjukdomar och annat elände
Onsdag 14 september kl. 17.30
Följ med på en visning om sjukdomar genom
historien där Ellen Hallgren delar med sig av
sina läskigaste historier.

Ta med dig ett slöjdprojekt och möt andra
slöjdintresserade. Museets textilexpert Amica
Sundström visar några föremål ur magasinen.
Du kan köpa fika i restaurang Rosengården.
Kostnadsfritt. Drop-in.

Historier om döden

Historiska mordgåtor
Onsdag 7 december kl. 17.30
Följ med på en spännande visning där Jennifer
Shutzberg fördjupar sig i mordgåtor som ligger
långt tillbaka i historien.

Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr
Del 1: Romansk konst och arkitektur
Onsdag 16 november kl. 17.30–19.00
Vi dyker ner i den senaste forskningen om
vikingatiden med hjälp av forskarna själva.
Ett samarbete med projektet The Viking
Phenomenon vid Uppsala universitet.

Del 2: Gotisk konst och arkitektur
Onsdag 23 november kl. 17.30–19.00

Trädgårdens historia

Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

Myntets resa
Onsdag 28 september kl. 17.30
Följ med på en visning i Vikingarnas värld där
Linda Wåhlander djupdyker i ett myntfynd
och andra berättelser om en vikingatida grav.
Ojämlikhet och orättvisor
Onsdag 26 oktober kl. 17.30
Följ med på en visning i Sveriges historia där
Anna Westerberg Davidson berättar om vilka
som haft och inte haft makt och status i olika
tider.

Är du nyfiken på medeltida konst och
arkitektur? Häng då med på vår minikurs
med Pia Bengtsson Melin, 1:e antikvarie för
medeltid och kyrklig konst.

Onsdag 28 september kl. 17.30–19.30
Onsdag 7 december kl. 17.30–19.30

Bonader, dynor och sängtextil
under vikingatiden
Onsdag 19 oktober kl. 18.00
Amica Sundström, 1:e antikvarie för textil på
Statens historiska museer.

Philip de Croy, författare och thanatolog
(dödsvetare) tar sig an Historiskas samlingar
och berättelser med fokus på döden.
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr
Döden som straff
Onsdag 5 oktober kl. 18.00
Hör om dödstraffets historia som handlar om
galgbackar, bål och giljotiner.

Captivity and Enslavement during
the Viking Age
Onsdag 16 november kl. 18.00 (på engelska)
Ben Raffield, associate professor at
Uppsala University.
Vad hände i Finland under
Vikingatiden?
Onsdag 23 november kl. 18.00
Anna Wessman, professor i
järnåldersarkeologi vid Universitetet i Bergen.

Onsdag 30 november kl. 18.00
Arkeobotaniker Jens Heimdahl berättar om
arkeologiska fynd som visar på att det funnits
en folklig trädgårdskultur långt tillbaka
i historien. Ett samarbete med Svenska
Fornminnesföreningen.
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

