
Muzeum Historyczne
W muzeum znajdziesz wystawy dotyczące historii Norwegii – 
od epoki kamienia po czasy wikingów i średniowiecza. Obej-
rzyj nasz bogaty zbiór portali kościołów klepkowych, jedyny 
zachowany hełm wikiński na świecie, poznaj historię egipskich 
mumii i przyjrzyj się światowej różnorodności kulturowej na 
naszych wystawach etnograficznych.

Budynek muzeum, pochodzący z 1904 roku, jest pięknym 
przykładem stylu secesyjnego, a bogate zdobienia to rzadkie 
połączenie elementów norweskich i międzynarodowych.

Wystawy
Kolaps – człowiek w nieprzewidywalnym świecie
Wystawa ta pokazuje, jak natura ingeruje w ludzkie kultury, 
powodując zarówno załamanie, jak i rozwój. Poznaj wyzwania, 
przed jakimi stanęli pierwsi ludzie z epoki kamienia wokół fior-
du Oslo, zobacz, jak mieszkańcy Polinezji nauczyli się żyć z 
kapryśnymi i brutalnymi siłami natury.

Życie uczuciowe w okresie antycznym i w starożytnym 
Egipcie
Otwarcie wiosną 2020

Średniowiecze w Norwegii
Na naszej dużej średniowiecznej wystawie znajdziesz 
największą w kraju kolekcję portali kościołów klepkowych i 
skarbów sztuki z kościołów całej Norwegii. Zobaczysz również 
przedmioty codziennego użytku, a także ceremonialne.

Przemiana – wiara i święte przedmioty w średniowieczu
Jedyna w swoim rodzaju sztuka norweskich kościołów klep-
kowych. Na naszej nowej wystawie pokazujemy między innymi, 
jak drewniane figury stały się świętymi przedmiotami. Możesz 
również obejrzeć sufit kościoła w Ål, jedyną zachowaną 
większą dekorację pomieszczenia z okresu średniowiecza w 
Norwegii.

WIKINGOWIE
Na tej wystawie znajdziesz jedne z najwspanialszych zabyt-
ków pochodzących z norweskiej epoki wikingów. Tutaj można 
zobaczyć między innymi jedyny na świecie zachowany hełm 
wikiński, zdobiony miecz i największy złoty skarb znaleziony 
w Norwegii. Poznaj kulturę wojenną, podróże i sposób, w jaki 
w czasach wikingów zmieniło się społeczeństwo. Wystawa 
została opracowana we współpracy z Muzeum Historii Kultury 
(Kulturhistorisk museum) i firmą architektoniczną Snøhetta.

   

Starożytny Egipt
Tutaj możesz zobaczyć trumny, mumie i dary pogrzebowe ze 
starożytnego Egiptu. Trumny z mumiami reprezentują trzy róż-
ne dynastie faraonów. Wiele przedmiotów z tej egipskiej ko-
lekcji zostało podarowanych muzeum już w XIX wieku.

Ameryka – współczesność, przeszłość – 
tożsamość
Wystawa pokazuje, jak tubylcze ludy i mniejszości kształtują 
swoją tożsamość i tradycje w społeczeństwie. Znajdziesz tu 
między innymi maski, rzeźbione przedmioty drewniane, perło-
we hafty i ubrania. Doświadcz innowacyjnego designu w cera-
mice Nampeyo z ludu Hopi, pięknej amazońskiej sztuki wyt-
warzania ozdób z piór, a także religijnego 
ołtarza Santeria z Kuby.

Arktyka i Subarktyka
Co łączy ludzi i kultury istniejące na północ od koła podbie-
gunowego – i co je różni? Wystawa przedstawia tradycyjne 
stroje, narzędzia oraz rzemiosło artystyczne z Grenlandii, 
Syberii, północnej Kanady, Alaski oraz Sàpmi. Nie przegap 
niezwykłej kolekcji Roalda Amundsena z wyprawy przez 
Przejście Północno-Zachodnie w latach 1903-1906.

Na wagę złota – kiedy monety stają się historią
Jest to największa kolekcja monet w Norwegii, zawierająca 
złote monety z okresu obejmującego 2600 lat. Możesz tu 
między innymi dokładnie przyjrzeć się pierwszej monecie na 
świecie. Zobaczysz też Złoty Skarb, który został ewakuowany, 
gdy nazistowskie wojska niemieckie zajęły Norwegię 9 kwiet-
nia 1940 roku, a także bogaty zbiór orderów i złotych medali 
Fridtjofa Nansena i Roalda Amundsena.

Mapa wystaw w Muzeum Historycznym

Adres dla odwiedzających: Frederiks gate 2, 0164 OSLO
Godziny otwarcia:
Od wtorku do niedzieli od 1 maja do 30 września: 10-17
Od 1 października do 30 kwietnia: 11-16
Zamknięte 1 i 17 maja, 24, 25, 26 i 31 grudnia i 1 stycznia
Dojazd: Pociągiem i metrem do stacji Nationaltheatret
Tramwajem nr 11, 17 lub 18 do Tullinløkka
Autobus nr 30 kursuje między Nationaltheateret 
a Muzeum Łodzi Wikingów – Vikingskipshuset
Telefon: (+47) 22 85 19 00
E-mail: postmottak@khm.uio.no
Wycieczki z przewodnikiem: patrz www.khm.uio.no
Wycieczki z przewodnikiem dla klas szkolnych są bezpłatne. 
Rezerwacji dokonuje się na naszej stronie internetowej.
Dwa muzea na jednym bilecie: 
Wykorzystaj ten sam bilet w Muzeum Łodzi Wikingów 
w ciągu 48 godzin

Muzeum Historyczne & 
Muzeum Łodzi Wikingów
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Zdjęcie: KHM, Kirsten Jensen Helgeland
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Witamy w Muzeum Historii Kultury
Muzeum Historyczne i Muzeum Łodzi Wikingów to części 
Muzeum Historii Kultury, które jest powiązane z Uniwersytetem 
w Oslo. Posiadamy największy w Norwegii zbiór przedmiotów 
historycznych pochodzących z okresu od epoki kamienia po 
współczesność.

Głównym zadaniem muzeum jest badanie, ochrona i przeka-
zywanie dalej naszej wspólnej historii. Wystawy w muzeach 
to efekty pracy naszych aktywnych środowisk akademic-
kich, zajmujących się między innymi archeologią, etnografią 
i numizmatyką.

Muzeum Łodzi Wikingów 
Obejrzyj z bliska najcenniejsze skarby epoki wikingów. W 
Muzeum Łodzi Wikingów znajdują się najlepiej zachowane 
łodzie wikingów, znalezione w kurhanach wokół fiordu Oslo. 
Zanim stały się miejscem wiecznego spoczynku swoich 
zamożnych właścicieli, brały udział w rejsach po morzach. Zo-
baczysz tutaj także niezwykłe rzeźby w drewnie, tajemnicze 
resztki szkieletów i wciągający film, który zabierze Cię w epokę 
wikingów.

ŁÓDŹ Z OSEBERG została zbudowana około 820 roku i jest 
ozdobiona pięknymi rzeźbami. W roku 834 wykorzystano ją 
jako łódź pogrzebową dwóch kobiet z potężnych rodów. 

Na drogę do krainy śmierci otrzymały one liczne dary pogrze-
bowe, w tym trzy pary zdobionych sań, wóz, pięć rzeźb z 
głowami zwierząt, pięć łóżek i szkielety 15 koni, sześciu psów 
i dwóch krów. Większość przedmiotów z tego grobu znajduje 
się w Muzeum Łodzi Wikingów.

ŁÓDŹ Z GOKSTAD została zbudowana około roku 900, a mniej 
więcej 10 lat później wykorzystano ją jako łódź pogrzebową 
wysoko urodzonego mężczyzny. Łódź świetnie nadaje się do 
żeglugi po otwartym morzu.

Grobowiec został splądrowany już w epoce wikingów, co 
wyjaśnia, dlaczego wśród darów pogrzebowych nie znale-
ziono żadnej broni ani biżuterii. Zachowała się plansza do gry 
z pionkami, naczynia kuchenne, sześć łóżek, namiot, sanie i 
trzy małe łódki, a także uprząż z żelaza, ołowiu i pozłacanego 
brązu.

W grobie znalazło się także 12 koni, osiem psów, dwa pawie i 
dwa jastrzębie. W muzeum znajdziesz między innymi kolumny 
łóżek, okucia uprzęży oraz łódki pochodzące z tego grobowca.

ŁÓDŹ Z TUNE została odnaleziona już w 1867 roku i była 
to pierwsza wikińska łódź, którą odkopano i zachowano w 
czasach współczesnych.

Łódź z Tune prawdopodobnie była szybką, morską jednostką, 
a jej wiek datuje się na mniej więcej 900 rok. Znaleziono 
szczątki broni i kolczugi, kość do gry, części nart i szkielet ko-
nia, co pokazuje, że był to grób bogacza. Nie zachował się on 
jednak do dziś.

Mapa wystaw w Muzeum Łodzi Wikingów

A: Przedsionek/sklep, B: Łódź z Oseberg, C: Łódź z Gokstad,  
D: Łódź z Tune, E: Skrzydło zabytków z wozem, saniami 
i rzeźbami z głowami zwierząt ze znaleziska w Oseberg
Adres dla odwiedzających: Huk aveny 35, 0287 Oslo
Godziny otwarcia: Od 1 maja do 30 września: godz. 9-18
                Od 1 października do 30 kwietnia: godz. 10-16
Dojazd: 
Autobus nr 30 do Bygdøy (odjeżdża m.in. z przystanku Rådhuset)  
Prom z Rådhuskaia do Dronningen (tylko latem)
Telefon: (+47) 22135280 
E-mail: postmottak@khm.uio.no
Wycieczki z przewodnikiem: patrz www.khm.uio.no 
Wycieczki z przewodnikiem dla szkół są bezpłatne. 
Rezerwacji dokonuje się na naszej stronie internetowej.
Dwa muzea na jednym bilecie: Użyj tego samego biletu 
w Muzeum Historycznym w ciągu 48 godzin

NOWE MUZEUM EPOKI WIKINGÓW na półwyspie Byg-
døy jest na etapie planowania. Wizją nowego muzeum jest 
stworzenie wiodącego na świecie centrum popularyzacji 
wiedzy o epoce wikingów. Zostaną tu wystawione bogate 
znaleziska z pogrzebowych łodzi wikingów wraz z licznymi 
przedmiotami pochodzącymi z pozostałych 
zbiorów muzealnych z epoki wikińskiej.

Wóz ze statku z Oseberg    
Zdjęcie: Eirik Irgens Johnsen, Muzeum Historii Kultury

Przedmioty ze znaleziska w Oseberg

Muzeum historyczne 
Zdjęcie: Nina Wallin Hansen, Muzeum Historii Kultury (KHM)

Muzeum Łodzi Wikingów 
Zdjęcie: Kirsten Jensen Helgeland, Muzeum Historii Kultury (KHM)

Łódź z Oseberg

Łódź z Gokstad

Wszystkie zdjęcia: Muzeum Historii Kultury (KHM), Uniwersytet w Oslo

Film przygodowy wyświetlany w Muzeum Łodzi Wikingów zabiera widzów w 
wyjątkową podróż wizualną do świata historii łodzi wikingów. Od budowania łodzi, 
przez jej rejsy po fiordach i morzach, aż po zakończenie służby jako łódź pogrzebowa 
króla lub królowej.
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