
Våren 2023

 Historisk 
Onsdag
Spännande föreläsningar 
och visningar på onsdagskvällar.

historiska.se

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

Slöjdkafé på Historiska

18 januari, 15 februari, 15 mars och 12 april 
kl. 17.30–19.00
Ta med dig ett slöjd- eller hantverksprojekt 
och möt andra slöjdintresserade.
Låt dig inspireras av museets samlingar när 
textilexperten Amica Sundström visar några 
föremål ur magasinen. 
Du kan köpa fi ka i restaurang Rosengården.
Öppet till kl. 18. 
Kostnadsfritt. Drop-in.

Musik på Historiska

Håll gärna utkik på vår hemsida! 
Titt som tätt är det konserter som fyller den 
pampiga Barockhallen med ljuv musik.

Håll koll på det senaste! 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.



Historisk AW
Välkommen till After Work med spännande 
föredrag och konsert! Börja med soppa och 
ett glas vin i restaurang Rosengården.

Biljettpris: 150 kr.   
Mat och dryck säljs på plats. 

Glaciärens hemligheter
25 januari kl. 18.00 
I de norska fjällen smälter glaciärisen och 
föremål ser dagens ljus för första gången 
på över tusen år. Få reda på hur en glaciär-
arkeolog arbetar och hör om spektakulära fynd.
Med glaciärarkeolog Julian Post-Melbye, 
Kulturhistorisk museum.

Hur klädde sig människor förr?
29 mars kl. 18.00
Kläder och mode upphör aldrig att fascinera. 
Men vad för slags källmaterial används för 
att skapa sig en uppfattning om forna tiders 
dräkter, och hur såg kläderna egentligen ut? 
Med Amica Sundström och Maria Neijman, 
Historical Textiles. I samarbete med Svenska 
fornminnesföreningen.

Flygande valkyrior och stupade hjältar
19 april: Konsert kl. 18.30 i Barockhallen. 
Kl. 17.00, före konserten, hålls ett panelsamtal. 
Mer information på hemsidan.
Under 1800-talet vurmades det för vikingatiden 
inom operavärlden. Den här kvällen tillägnas 
två kvinnliga operakompositörer vars verk 
länge fallit i glömska: Konung Hiarne av 
Ingeborg Bronsart von Schellendorf samt Kong 
Hroars skjalde av Thekla Griebel.
Ett samarbete med Den Andra Operan.

Vikingar 2.0
Vi dyker ned i den senaste spännande 
forskningen om vikingatiden med hjälp 
av forskarna själva. Ett samarbete med 
forskningsprojektet The Viking Phenomenon 
vid Uppsala universitet.

Biljettpris: 150 kr.
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Vikingen i skolbänken – hur lärde man 
sig runor?
22 februari kl. 18.00
Under tiohundratalet restes tusentals runstenar 
runt om i Norden, ofta på platser där människor 
färdades. Men hur lärde man sig läsa och 
skriva under vikingatiden och varför ser den 
vikingatida runraden ut som den gör?
Med runolog och docent i nordiska språk 
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet. 

Lag och ting i det vikingatida samhället
8 mars kl. 18.00
Hur löste människor konflikter och brott under 
vikingatiden? På tinget! Tingsplatserna fanns 
utbredda över landet och där samlades både 
kvinnliga och manliga jordägare för att ta 
gemensamma beslut.
Med Alexandra Sanmark, professor i 
medeltidsarkeologi vid Institute for Northern 
Studies, University of the Highlands and 
Islands, UK.

Captivity and Enslavement during the 
Viking Age
22 mars kl. 18.00
The taking, trading, and exploitation of 
enslaved peoples was a routine aspect of daily 
life across the Viking world. But what was life 
like for those captives and enslaved peoples, 
beyond the romanticised clichés of raiding and 
exploration?
With associate professor Ben Raffield,  
Uppsala University.

Digitalt: Historia hemma hos dig

Du behöver inte komma hit, vi kommer 
till dig med intressanta visningar och 
föreläsningar. Slå dig ned i soffan, sparka 
av tofflorna och njut av historia hemifrån.

Biljettpris: 80 kr

Historiska höjdare!
1 februari, 1 mars och 26 april kl. 18.00
Följ med på en digital visning om Historiska 
museets mest kända föremål – från stenålder 
till 1500-tal! 

Mer än bara bling – magiska stenar 
och inskrifter på medeltida och 
tidigmoderna ringar
15 mars kl. 18.00
Heliga namn, mystiska ramsor och magiska 
stenar utlovas i detta föredrag som också 
avslöjar hur man kommer över en alldeles egen 
paddosten – bra mot pest, feber och impotens.
Med Pia Bengtsson Melin, 1:e antikvarie för 
medeltida kyrklig konst på Historiska museet.

Trädgårdens historia
3 maj kl. 18.00
Hur gröna var skandinavernas fingrar förr? 
Mer än vad man tidigare trott! Här får du veta 
vad för nya arkeologiska fynd som gjort att 
synen på den äldsta svenska trädgårdshistorien 
förändrats.
Med arkeobotaniker Jens Heimdahl från 
Arkeologerna.


