
Odens öga
Utställningen Odens öga – mellan

människor och makter i det förkristna

Norden, öppnar fredag den 30 mars. Ny

forskning och nya fynd ger oss en ny

bild av fornnordisk religion och dess

mytologiska värld. Läs mer om

utställningen »

Mor och jägare
Hon var mamma och jägare. En

dubbelarbetande kvinna för 9000 år

sedan. Är bäckaskogskvinnan lik

dagens moderna kvinna? Dra dina egna 

slutsatser i historien om

Bäckaskogskvinnan »

Människans bästa vän
Om man tittar noggrant på motiven i den medeltida konsten kan man se alla de djur

som var en viktig del av människornas vardag. Djuren hade också en självklar plats i
fabler och berättelser. Ibland fick djuren en symbolisk betydelse. Läs mer om djuren

och människorna under medeltiden »

Boktipset
Att läsa är kul. Vilken tur att det finns många

böcker. Fast ibland är det svårt att hitta de

bästa böckerna. Speciellt i ämnen som

arkeologi och historia. Därför finns

Boktipset för barn och ungdom. Kom in och 

hitta dina favoriter »

Framtidsminnen
Vad skulle du vilja lämna för minne till

framtiden? Kom till Historiska museet och 

Vad betyder ditt namn?

Skriv in det namn du vill veta mer om.

Vår databas Nomina innehåller historisk

kuriosa om 4338  förnamn. Dagens

namn, lördag 24 mars, är Gabriel och

Rafael. Läs mer om Nomina » 

Ditt förnamn:

Sök

Är du lärare? Här hittar du information

speciellt anpassad för dig: skolvisningar,

lärarhandledningar och mycket mer. »

Barn och familj

Historiska museet är en spännande miljö
för barn. Här finns "riktiga saker" som

står i kontrast till de fantasiprylar av plast

som barnen möter i sin vardag. Ta mig 

till sidan för barn och familj »

Museibutiken 

Ett spännande utbud av smycken, glas,

böcker och leksaker finner du i vår

butik. »

ÖPPETTIDER

Tisdag–söndag kl. 11–17. 

Torsdagar kl. 11–20. 

Måndagar stängt.

ADRESS

Narvavägen 13–17

KALENDARIUM

24 mars

Konsert/ Steinway Piano Festival

Konsert

Läs mer »

24 mars

Fornverkstan

Läs mer »

24 mars

Familjevisning

Läs mer »

25 mars

Kulturskolan firar 10-års jubileum

Läs mer »

25 mars
Fornverkstan

Läs mer »

Se hela kalendern »

SHMM.SE

Här hittar du information

om myndigheten Statens

historiska museer (SHMM): 

Lediga jobb, forskning,

årsredovisning,

policydokument samt

pressmeddelanden från alla
museer som ingår i

myndigheten »

Sök i samlingarna
Historiska museets samlingar 

tillhör de största
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 Sök

HEM BESÖK MUSEET UTSTÄLLNINGAR HISTORIA FILM OCH LJUD PRESS KONTAKT



Rundtur i museet 
på teckenspråk
Historiska museet har tagit fram en 

guidefilm på teckenspråk genom

museets utställningar. Teckentolk

Jenny Ingvarsson guidar. 

Se filmen Rundtur i museet på

teckenspråk »

Kvinnliga
karriärval
Genom historien har kvinnors möjlighet

till en yrkeskarriär varierat. På

stenåldern fanns inte så mycket att

välja på, men med jordbruk och ökade

specialkunskaper kunde även kvinnor

skaffa sig spetskompetens och ligga i 

framkant. Läs om en vikingatida

yrkeskvinna och hennes redskap »

ta med det föremål du vill gräva ner.

Insamlingen startar söndagen den 1 april.

Se några av de föremål som ska grävas

ner »

Fika på Kafé Rosengården

Ibland är färskt bättre än gammalt – till

och med på Historiska museet. Kaféet

erbjuder fika och lunch. Ät eller drick

någonting på Kafé Rosengården »

kulturhistoriska skatterna i 

norra Europa.  Här finns dels

arkeologiska fynd från

förhistorisk och historisk tid,

dels föremål och textilier som

visar den svenska kyrkliga

konsthistorien. 

Sök i samlingarna »
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