
Historiska museet – 
Program hösten 2016

Visningar på lördagar sker klockan 13:00 och 
15:00 om inte annat anges. Gratis för studen-
ter och de under 18 år.

Skapande verkstad för barn på söndagar bör-
jar alltid klockan 13:00. Gratis för barn och 
vuxen som följer med.

Lördag 3 september 

Visning: Gladiatorer - livet utanför och på arenan. 
  
Söndag 4 september 
Skapande verkstad för barn: Glad i gladiatorer – 
hur var det att leva som gladiator? Vi ritar gladia-
torer och deras utrustning. 

Lördag 10 september 
Visning: Utställandets historia – tanke, lärdom och 
upplevelse. 
  
Söndag 11 september
Skapande verkstad för barn: ”En resa från väst till 
öst- vad vi fann i Kina”. Följ med till Kina och lär 
dig skriva kinesiska tecken.
   
Lördag 17 september 
Kulturnatten. Se www.historiskamuseet.lu.se för 
mer information om våra aktiviteter.
  
Söndag 18 september
Skapande verkstad för barn: ”Länge leve runskrif-
ten”. Lär dig om runskriften och hur länge den 
användes i Sverige. Gör sedan din egen runsten. 

Lördag 24 september
Visning (varav en på lätt svenska): Tingens väg in 
i Kilian Stobeaus kuriosakabinett.
 
Söndag 25 september
Skapande verkstad för barn: Bakom skåpets 

stängda dörrar sitter Jungfru Maria med sitt 
Jesusbarn i knäet. När dörrarna öppnas strålar de 
emot oss i guld och starka färger. Bygg ditt eget 
helgonskåp i museets ateljé.   
 
Lördag 1 oktober
Visning: För Guds skull! De kristna, religiösa ting-
ens funktion och symbolvärde i kyrkorummen och 
mässan. 
   
Söndag 2 oktober
1100- och 1200-talets dag. Se www.historiskamu-
seet.lu.se för mer information om våra aktiviteter.

Lördag 8 oktober
Visning: Inventarier och byggnadsdetaljer från 
domkyrkan och skånska lantkyrkor. 
  
Söndag 9 oktober
Skapande verkstad för barn: Bygg din egen 
medeltidskyrka.

Lördag 15 oktober
Konstkväll i Lund. Se www.historiskamuseet.lu.se 
för mer information om våra aktiviteter.

Söndag 16 oktober
Skapande verkstad för barn: Vem och varför 
skulpterade man under antiken? Gör din egen 
skulptur i lera.  

Lördag 22 oktober
Visning: Hattar, skor, smycken och en regnkappa 
av vass – Kuriosakabinettets ”mode”.

Söndag 23 oktober
Skapande verkstad för barn: Bakom skåpets 
stängda dörrar sitter Jungfru Maria med sitt Je-
susbarn i knäet. När dörrarna öppnas strålar de 
emot oss i guld och starka färger. Bygg ditt eget 
helgonskåp i museets ateljé.   
 

Lördag 15 oktober
Konstkväll i Lund. Se www.historiskamuseet.lu.se 
för mer information om våra aktiviteter.

   
Söndag 2 oktober
1100- och 1200-talets dag. Se www.historiskamu-
seet.lu.se för mer information om våra aktiviteter.

   
Lördag 17 september
Kulturnatten. Se www.historiskamuseet.lu.se för 
mer information om våra aktiviteter.



Lördag 29 oktober
Visning: Kejsare och kejsarinnor – i maktens 
korridorer.

Söndag 30 oktober
Skapande verkstad för barn: Kejsare och Kejsarin-
nor – hur styrde man ett imperium? Tillsammans 
gör vi lagerkransar.

Höstlov 31 oktober – 4 november
Roliga aktiviteter för lediga barn. Se www.histo-
riskamuseet.lu.se för mer information.

Lördag 5 november
Visning: Den nordiska människans levnadssätt un-
der förkristen tid – en utställning av en utställning.

Söndag 6 november
Skapande verkstad för barn: Hur levde människor 
i Norden under förkristen tid? Gör ditt eget sten-, 
brons- eller järnåldershus.

Lördag 12 november
Visning: Från vita lögner till färgad sanning - om 
de antika skulpturernas material.

Söndag 13 november
Skapande verkstad för barn: Vilken färg hade 
antiken? I museets ateljé pratar vi om färger och 
färglägger antika skulpturer tillsammans.

Lördag 19 november 

Visning: Gladiatorer - livet utanför och på arenan. 

Söndag 20 november
Skapande verkstad för barn: Gör dina egna runor. 
Vi tittar på museets runstavar i kuriosakabinettet. 
Därefter tillverkar vi egna i ateljén.

Lördag 26 november
Visning: Inventarier och byggnadsdetaljer från 
domkyrkan och skånska lantkyrkor.

Söndag 27 november
Skapande verkstad för barn: Bilder av gudar och 
människor. Lär dig om mosaikkonsten under med-
eltiden och tillverka sedan egen mosaik.

Lördag 3 december
Visning: Julhälsning från Ottaheiti. Nordostpassa-
gen, kapten Cook och fregatten Eugenies världs-
omsegling. Upptäcktsresor med julen som tema.

Söndag 4 december
Skapande verkstad för barn: Upptäcktsresor i Ku-
riosakabinettet. Tillsammans gör vi en karta över 
världen. 

Lördag 10 december
Visning: Skrudkammaren – de broderade 
skrudarna.

Söndag 11 december
Skapande verkstad för barn: Människor möter djur 
i Nordamerika och Grönland. Tillverka nord-
amerikanska djur såsom isbjörnar, sälar och valar. 

Lördag 17 december
Visning: Anekdoter från Antiken - rykten, skvaller 
och propaganda .

Söndag 18 december
Skapande verkstad för barn: Kejsare och kejsarin-
nor – hur styrde man ett imperium? Tillsammans 
gör vi lagerkransar.

Historiska museet vid Lunds universitet

Krafts torg 1, Lund

www.historiskamuseet.lu.se

facebook.com/LundsUniversitetsHistoriskaMuseum/

reception@luhm.lu.se

046 - 222 79 44

Höstlov 31 oktober – 4 november
Roliga aktiviteter för lediga barn. Se www.histo-
riskamuseet.lu.se för mer information.


