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I Vikingaliv får du komma närmare vikingarna än vad någon annan gjort på tusen år. Här får du följa fem män
och fem kvinnor som levde under vikingatiden och som tillsammans ställer många gamla fördomar på ända.
Författarna har bokstavligen ryckt hjälmen av vikingarna och blickat in i deras mentala universum. Hur
resonerade en nyfrälst nordbo? Vilken betydelse hade kvinnorna när Amerika skulle koloniseras? Var de
fruktade plundrarna i själva verket legosoldater? Och hur kunde vävstolarna användas som vapen? Aldrig
tidigare har så mycket skrivits om både männen och kvinnorna, och sällan med sådan vetenskaplig tyngd. I
jakt på de senaste rönen har författarna ratat gamla schabloner och hämtat nya och oväntade fakta från modern
forskning. Vikingaliv utkom ursprungligen 2007 och tillgängliggörs på nytt med anledning av det nyöppnade
museet med samma namn. Kristina Ekero Eriksson är arkeolog och vetenskapsjournalist. Hon har tidigare
varit verksam som intendent på Historiska museet i Stockholm. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds
universitet med en diger lista av böcker och artiklar i historiska ämnen. Omslag: Niklas Lindblad.
Open every day 11 AM to 5 PM Djurgårdsvägen 48, Stockholm [email protected], +46-8-55 80 61 30 Glöd is
a part of Vikingaliv. Stockholm darf sich über ein vollkommen neues Museum freuen. Visite gratuite avec le.
Informationen zu Vikingaliv in Stockholm - umfangreiche Details bei Parkerlebnis. Vikingaliv, Stockholm:
See 165 reviews, articles, and 102 photos of Vikingaliv, ranked No. anbei ein Auszug aus. ' Vikingaliv är en
privatägd permanent kulturhistorisk utställning, som öppnades 2017 i Båthall 1 i Wasahamnen på Djurgården i
Stockholm. Vikingaliv: Sehenswert . Vikingaliv, Sztokholm: zobacz recenzje, artykuły i zdjęcia dotyczące
Vikingaliv w serwisie TripAdvisor w Sztokholmie, Szwecja. 4,550 likes · 250 talking about this · 4,350 were

here. Das Wikingermuseum „Vikingaliv“ auf der Insel Djurgården möchte seine Besucher. Varning för
bildbomb, vi hade en helt fantastisk helg. Besök restaurang Glöd där du kan njuta av nordisk mat i unik milj.
Das Wikingermuseum „Vikingaliv“ auf der Insel Djurgården möchte seine Besucher. 2017 · Vikingaliv: New
Viking Museum in Stockholm. Glöd is the museums restaurant with a mixed menu Vikingaliv, Stockholm:
161 Bewertungen und 101 Fotos von Reisenden. Met de ride Ragnfrids Saga voel je je zelf even een echte
Viking.

