
O Museu Histórico
O museu alberga exposições sobre a história da Noruega 
que vão desde a Idade da Pedra até à era Viking e à Idade 
Média. Explore a nossa rica coleção de portais de igrejas 
de madeira, observe o único exemplo preservado de um 
capacete Viking, explore as múmias egípcias e fique com 
uma ideia da diversidade cultural do mundo nas nossas ex-
posições etnográficas.

O edifício do museu, datado de 1904, é, por si só, um mag-
nífico exemplo da arquitetura Art Nouveau e os seus ricos 
adornos apresentam uma mistura rara de elementos norue-
gueses e internacionais.

Exposições
Colapso – pessoas num mundo imprevisível
A exposição mostra como a natureza perturba as culturas 
humanas, provocando um colapso e um novo desenvolvi-
mento. Descubra os desafios enfrentados pelo primeiro 
povo da Idade da Pedra para se fixar em redor do fiorde de 
Oslo e veja como a população da Polinésia aprendeu a con-
viver com as forças violentas e imprevisíveis da natureza.

Emoções na Antiguidade e Antigo Egito
Abre na primavera de 2020

Idade Média Norueguesa
A exposição sobre a Idade Média engloba a maior coleção 
de portais de igrejas de madeira e tesouros de arte de igre-
jas da Noruega. Também poderá observar objetos da vida 
quotidiana e de ocasiões festivas.

Transformação – fé e objetos sagrados na Idade Média
Arte excecional das igrejas de madeira norueguesas. A 
nossa nova exposição mostra, entre outras coisas, como 
as figuras de madeira se transformaram em objetos sagra-
dos. Poderá também observar o teto da Igreja de Madeira 
de Ål, a única decoração de grande escala de uma sala 
preservada da Idade Média norueguesa.

VIKINGR
Esta exposição contém alguns dos objetos mais requin-
tados que foram encontrados na era Viking norueguesa. 
Poderá ver o único capacete Viking preservado no mundo, 
espadas magníficas, o maior acervo de ouro encontrado na 
Noruega e muito mais. Aprenda sobre a cultura guerreira 
dos Vikings e sobre as suas viagens e veja como a socie-
dade mudou durante a era Viking. A exposição foi desen-
volvida como uma colaboração entre o Museu da História 
Cultural e a empresa de arquitetura Snøhetta.

   

Antigo Egito
Aqui poderá encontrar sarcófagos, múmias e presentes 
funerários do Antigo Egito. Os sarcófagos são de três 
dinastias diferentes durante a Era dos Faraós. Vários dos 
artefactos da coleção do Egito foram doados ao museu no 
século 19.

América – Presente – Passado – Identidade
Esta exposição mostra como os povos indígenas e as mi-
norias formam a sua identidade e tradições em encontros 
com o resto do mundo. Aqui poderá encontrar máscaras, 
esculturas de madeira, bordados com missangas e peças 
de vestuário. Observe os designs inovadores do oleiro de 
Hopi chamado Nampeyo, a bela arte de penas da Amazónia 
e um altar religioso de Santería, de Cuba.

O Ártico e o Subártico
O que as pessoas e as culturas ao norte do Círculo Ártico 
têm em comum e o que as distingue? Esta exposição exibe 
roupas tradicionais, ferramentas e artes e artesanato da 
Groenlândia, Sibéria, norte do Canadá, Alasca e Sápmi (o 
território do povo Sami). Não perca esta coleção única de 
artefactos da expedição de Roald Amundsen pela Passa-
gem do Noroeste entre 1903 e 1906.

Valioso como o ouro – as moedas são história
Esta é a maior coleção de moedas da Noruega e inclui moe-
das de ouro que abarcam 2600 anos. Entre outras coisas, 
poderá ver a primeira moeda do mundo. Poderá também 
ver o tesouro de ouro que foi escondido quando as tropas 
alemãs nazis ocuparam a Noruega a 9 de abril de 1940, 
bem como a extensa coleção de medalhas de ouro de Frit-
djof Nansen e Roald Amundsen.

Mapa das exposições no Museu Histórico

Endereço da rua: Frederiks gate 2, 0164 OSLO

Horário de funcionamento:
Terça-feira a domingo 1 de maio – 30 de setembro: 
10:00 – 17:00 / 1 outubro – 30 abril: 11:00 – 16:00 / Fechado: 
1 e 17 de maio, 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 de janeiro

Como chegar: De comboio ou metro até à estação National 
Theatre / Elétricos 11, 17 e 18 para Tullinløkka / O autocarro 
n.º 30 faz o percurso entre Nationaltheatret e Vikingskiphuset

Tel: (+47) 22 85 19 00

E-mail: postmottak@khm.uio.no

Visitas guiadas: Consulte www.khm.uio.no
As visitas guiadas para turmas de escolas são gratuitas. 
Reserve no nosso website.

Dois museus num só bilhete: Pode usar o mesmo bilhete 
para o Museu de Barcos Vikings no período de 48 horas.
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Bem-vindo ao Museu da História Cultural
O Museu Histórico e o Museu de Barcos Vikings fazem par-
te do Museu da História Cultural que, por sua vez, faz parte 
da Universidade de Oslo. Albergamos a maior coleção de 
artefactos históricos da Noruega, desde a Idade da Pedra 
até aos tempos modernos.

As principais funções do museu são a investigação, gestão 
e transmissão da nossa história comum. As exposições 
nos museus refletem os nossos conhecimentos em áreas 
como a arqueologia, a etnografia e a numismática, entre 
outras.

O Museu de Barcos Vikings
Aprecie os mais ricos tesouros da era Viking de perto. O 
Museu de Barcos Vikings abriga os barcos viking mais 
bem preservados do mundo, encontrados em túmulos ao 
redor do fiorde de Oslo. Eles cruzaram os mares antes de 
se tornarem nos locais finais de descanso dos seus ricos 
proprietários. Também poderá ver incríveis esculturas em 
madeira, misteriosos restos de esqueletos e um cativante 
filme que o leva de volta à era Viking.

O BARCO VIKING DE OSEBERG foi construído por volta do 
ano de 820 d.C. e era ricamente decorado com esculturas 
detalhadas. Em 834 d.C., o barco foi utilizado como barco 
funerário para duas mulheres poderosas. 

Na sua viagem final para o reino dos mortes, as duas 
mulheres foram acompanhadas por uma rica coleção de 
ofertas fúnebres. Estas incluíam três elaborados trenós, 
um carrinho de madeira, cinco postes esculpidos na forma 
de cabeças de animais, cinco camas e os esqueletos de 
15 cavalos, seis cães e duas vacas. A maioria  dos bens 
do túmulo encontra-se em exposição no Museu de Barcos 
Vikings.

O BARCO VIKING DE GOKSTAD foi construído por volta do 
ano de 900 d.C. e, aproximadamente 10 anos mais tarde, 
tornou-se num barco funerário para um homem poderoso. 
O barco encontrava-se num bom estado de navegabilidade 
e bem preparado para viagens em mar aberto.

O túmulo já havia sido saqueado na Era Viking, o que pode 
explicar por que motivo não foi encontrada nenhuma arma 
ou joia entre os presentes funerários. Os achados incluíam 
um tabuleiro de jogo com peças de jogo, utensílios de 
cozinha, seis camas, uma tenda, um trenó e três pequenos 
barcos, bem como um encaixe de arnês de ferro, chumbo 
e bronze dourado.

Estavam também enterrados 12 cavalos, oito cães, dois 
pavões e dois açores. Também poderá encontrar em ex-
posição no museu colunas de cama, um encaixe de arnês 
e vários pequenos barcos pequenos do túmulo.

O BARCO DE TUNE foi descoberto em 1867, tornando-se 
no primeiro barco Viking a ser escavado e preservado nos 
tempos modernos.

O barco de Tune foi, provavelmente, um navio rápido de 
longo curso e foi datado do ano 900. A descoberta incluiu 
restos de armas e cota de malha, um dado, partes de um 
esqui e o esqueleto de um cavalo, indicando que este era o 
túmulo de um homem rico. Infelizmente, estas peças não 
foram preservadas.

Mapa das exposições no Museu de Barcos 
Vikings

A: Vestíbulo/Loja, B: O Barco Viking de Oseberg,
C: O Barco Viking de Gokstad, D: O Barco Viking de Tune,
E: A ala de exposições com o carrinho de madeira, trenós e 
cabeças de animais esculpidas da Descoberta de Oseberg

Endereço da rua: Huk aveny 35, 0287 Oslo

Horário de funcionamento: 1 de maio a 30 de setembro: 
9:00 – 18:00 / 1 de outubro a 30 de abril: 10:00 – 16:00

Como chegar: Autocarro n.º 30 para Bygdøy (sai da 
Câmara Municipal de Oslo e também de outras paragens) 
Ferry do cais da Câmara Municipal de Oslo para Dronningen 
(apenas no verão)

Tel: (+47) 22135280 

E-mail: postmottak@khm.uio.no

Visitas guiadas: Consulte www.khm.uio.no 
As visitas guiadas para turmas de escolas são gratuitas. 
Reserve no nosso website.

Dois museus num só bilhete: Pode usar o mesmo bilhete 
para o Museu Histórico no período de 48 horas.

O NOVO MUSEU DA ERA VIKING está a ser planeado em 
Bygdøy. O objetivo do novo museu é criar o principal cen-
tro mundial para a disseminação do conhecimento sobre a 
Era dos Vikings. Aqui, as riquezas descobertas nos locais 
de enterro dos barcos Vikings serão exibidos com uma 
extensa seleção de artefactos das outras coleções da Era 
Viking do museu.  

Carrinho de madeira do barco de Oseberg   
Fotografia: KHM, Eirik Irgens Johnsen

Artefactos da 
Descoberta de Oseberg 

O Museu Histórico | Fotografia:  KHM, Nina Wallin Hansen

O Museu de Barcos Vikings | Fotografia:  KHM, Kirsten Jensen Helgeland

O Barco Viking de Oseberg 

O Barco Viking de Gokstad 

Todas as fotografias: Museu da História Cultural (KHM), Universidade de Oslo

Um novo filme no Museu de Barcos Vikings leva o público numa incrível viagem 
visual pela história de um barco Viking. Mostra um barco Viking a ser construído, 
a navegar pelos fiordes noruegueses e no oceano e, depois, a terminar os seus 
dias como barco funerário para um rei ou rainha.  

Imagem: Aart Architects
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