
พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์์
พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งน้ี้�เป็นี้ท้ี่�จััดแสดงนิี้ที่รรศการประวััติิศาสติร์ของนี้อร์เวัย์์ตัิ�งแต่ิยุ์คหิ่นี้จันี้ถึึงยุ์คไวักิ�ง

และยุ์คกลาง ชมประตูิอันี้งดงามของโบสถ์ึห่ลังคาขั�นี้บันี้ไดท้ี่�เราจััดแสดง ตัิวัอย่์างห่มวักไวักิ�ง

เพ้ิย์งไม่ก้�ใบในี้โลกท้ี่�อยู่์ในี้สภัาพิท้ี่�สมบูรณ์ ชมมัมม้�ของอ้ยิ์ปต์ิ และเร้ย์นี้รู�เจัาะลึกเก้�ย์วักับ

ควัามห่ลากห่ลาย์ที่างวััฒนี้ธรรมของโลกผ่่านี้นิี้ที่รรศการด�านี้ชาติิพัินี้ธ์ุวัรรณนี้าของเรา

นัี้บตัิ�งแต่ิปี 1904 เป็นี้ติ�นี้มา อาคารพิิพิิธภััณฑ์์เป็นี้ตัิวัอย่์างท้ี่�อลังการของสถึาปัติย์กรรม

อาร์ตินูี้โวั (Art Nouveau) และการประดับประดาท้ี่�ห่รูห่ราของพิิพิิธภััณฑ์์ก็เป็นี้การ

ผ่สมผ่สานี้กันี้ระห่ว่ัางองค์ประกอบของนี้อร์เวัย์์และองค์ประกอบของชาติิต่ิางๆ ท้ี่�ห่าดูได�ย์าก

นิี้ที่รรศการ
การล่มสลาย์ - ผู่�คนี้ในี้โลกท้ี่�ไม่อาจัคาดเดาได�
นิี้ที่รรศการแสดงให่�เห็่นี้ถึึงลักษณะท้ี่�ธรรมชาติิได�สร�างควัามยุ่์งย์ากให่�เกิดขึ�นี้ในี้วััฒนี้ธรรม

ค�นี้พิบควัามที่�าที่าย์ท้ี่�ผู่�คนี้ในี้ยุ์คหิ่นี้กลุ่มแรกติ�องเผ่ชิญเม่�อตัิ�งถิึ�นี้ฐานี้บริเวัณออสโลฟย์อร์ด 

(Oslo Fjord) และดูวิัธ้การท้ี่�ประชากรในี้ภูัมิภัาคพิอลิน้ี้เซ้ีย์ (Polynesia) ได�เร้ย์นี้รู�ท้ี่�จัะ

ใช�ช้วิัติร่วัมกับพิลังแห่่งธรรมชาติิซีึ�งม้ควัามรุนี้แรงและไม่อาจัคาดเดาได�

อารมณ์ควัามรู�สึกในี้ยุ์คโบราณและอ้ยิ์ปต์ิโบราณ
เปิดให่�เข�าชมในี้ฤดูใบไม�ผ่ลิ ปี 2020 

ยุ์คกลางของนี้อร์เวัย์์
นิี้ที่รรศการเก้�ย์วักับยุ์คกลางจััดแสดงประตูิของโบสถ์ึห่ลังคาขั�นี้บันี้ไดและงานี้ศิลปะท้ี่�ลำ�าค่าจัาก

โบสถ์ึต่ิางๆ ทัี่�วันี้อร์เวัย์์ นี้อกจัากน้ี้� คุณยั์งจัะได�เห็่นี้วััติถุึต่ิางๆ ท้ี่�ใช� ในี้ช้วิัติประจัำาวัันี้และงานี้

เฉลิมฉลอง

การเปล้�ย์นี้แปลง – ศรัที่ธาและวััติถุึศักดิ�สิที่ธิ�ในี้ยุ์คกลาง
ศิลปะชั�นี้เย้์�ย์มจัากโบสถ์ึห่ลังคาขั�นี้บันี้ไดของนี้อร์เวัย์์ ในี้บรรดาสิ�งของท้ี่�จััดแสดงชิ�นี้อ่�นี้ๆ 

นิี้ที่รรศการให่ม่ของเราแสดงให่�เห็่นี้ว่ัารูปสลักไม�กลาย์มาเป็นี้วััติถุึศักดิ�สิที่ธิ�ได�อย่์างไร 

นี้อกจัากน้ี้�คุณยั์งจัะได�ชมเพิดานี้จัากโบสถ์ึห่ลังคาขั�นี้บันี้ไดแบบโอล (Ål) ซีึ�งแสดง

ให่�เห็่นี้ถึึงการประดับประดาขนี้าดให่ญ่ภัาย์ในี้ห่�องท้ี่�เก็บรักษาไวั�ตัิ�งแต่ิยุ์คกลางของ

นี้อร์เวัย์์

ไวักิ�ง
นิี้ที่รรศการน้ี้�จััดแสดงวััติถุึท้ี่�ม้ควัามวิัจิัติรงดงามมากท้ี่�สุดบางส่วันี้ซีึ�งได�ค�นี้พิบจัากยุ์คไวักิ�งของนี้อร์เวัย์์ คุณจัะได�เห็่นี้ห่มวัก

ไวักิ�งและดาบท้ี่�งดงามซีึ�งอยู่์ในี้สภัาพิสมบูรณ์เพ้ิย์งแห่่งเด้ย์วัของโลก ติลอดจันี้ที่องคำาท้ี่�เก็บสะสมไวั�จัำานี้วันี้มห่าศาล

ซีึ�งค�นี้พิบในี้นี้อร์เวัย์์ และอ่�นี้ๆ อ้กมากมาย์ 

เร้ย์นี้รู�เก้�ย์วักับวััฒนี้ธรรมนัี้กรบไวักิ�งติลอดจันี้การเดินี้ที่างของพิวักเขา และดูลักษณะควัามเปล้�ย์นี้แปลงของสังคม

ในี้ยุ์คไวักิ�ง 

นิี้ที่รรศการได�รับการพัิฒนี้าโดย์เป็นี้ควัามร่วัมม่อกันี้ระห่ว่ัางพิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรมกับบริษัที่สเนี้อเฮติติา 

(Snøhetta)

อ้ยิ์ปต์ิโบราณ
ในี้ส่วันี้น้ี้�คุณจัะได�เห็่นี้โลงหิ่นี้ มัมม้� และสิ�งของเคร่�องใช�ท้ี่�ฝัังในี้พิิธ้ศพิของอ้ยิ์ปต์ิโบราณ 

โลงหิ่นี้จัากสามราชวังศ์ในี้ยุ์คฟาโรห์่ สิ�งของห่ลาย์ชิ�นี้ท้ี่�จััดแสดงในี้ส่วันี้ของอ้ยิ์ปต์ิได�รับ

บริจัาคกลับมายั์งพิิพิิธภััณฑ์์ในี้ศติวัรรษท้ี่� 19

อเมริกา – ปัจัจุับันี้ – อด้ติ – อัติลักษณ์
นิี้ที่รรศการน้ี้�แสดงให่�เห็่นี้ลักษณะการสร�างอัติลักษณ์และประเพิณ้ของคนี้พ่ิ�นี้เม่องและชนี้กลุ่ม

นี้�อย์เม่�อติ�องเผ่ชิญกับโลกท้ี่�กวั�างให่ญ่ ในี้ส่วันี้น้ี้�คุณจัะได�เห็่นี้ห่นี้�ากาก งานี้แกะสลักไม� ลูกปัด

งานี้เย็์บปักถัึกร�อย์ และเคร่�องแต่ิงกาย์

พิบกับงานี้ออกแบบอันี้เป็นี้นี้วััติกรรมผ่ลงานี้ช่างปั�นี้ห่ม�อเผ่่าโฮปี (Hopi) ท้ี่�ม้ช่�อว่ัานัี้มเปโย์

(Nampeyo) งานี้ศิลปะขนี้นี้กแบบอเมซีอนี้ท้ี่�สวัย์งาม และแท่ี่นี้บูชาลัที่ธิซีันี้เติเร้ย์

(Santeria) จัากคิวับา

อาร์กติิกและภูัมิภัาคกึ�งขั�วัโลก
ผู่�คนี้และวััฒนี้ธรรมที่างติอนี้เห่น่ี้อของวังกลมอาร์กติิก (Arctic Circle) ม้สิ�งใดร่วัมกันี้

รวัมถึึงม้สิ�งใดท้ี่�จัำาแนี้กผู่�คนี้และวััฒนี้ธรรมในี้พ่ิ�นี้ท้ี่�ดังกล่าวัให่�แติกต่ิางกันี้ 

นิี้ที่รรศการน้ี้�จััดแสดงเส่�อผ่�าแบบดั�งเดิม เคร่�องม่อ งานี้ศิลปะ และงานี้ฝีัม่อจัากกร้นี้แลนี้ด์

ไซีบ้เร้ย์ ติอนี้เห่น่ี้อของแคนี้าดา อลาสก�า และ ซีัพิม้ (Sápmi) (พ่ิ�นี้ท้ี่�ต่ิางๆ ในี้ภูัมิภัาค

ซีัพิม้)

อย่์าพิลาดการจััดแสดงสิ�งของท้ี่�ม้เอกลักษณ์เฉพิาะตัิวัซีึ�งได�มาจัากการเดินี้ที่างของรูอัลด์

อามุนี้ด์เซีนี้ (Roald Amundsen) ผ่่านี้เส�นี้ที่างด�านี้ติะวัันี้ติกเฉ้ย์งเห่น่ี้อระห่ว่ัางปี

1903 - 1906

ดุจัดั�งที่องคำา – เห่ร้ย์ญค่อประวััติิศาสติร์
น้ี้�เป็นี้การจััดแสดงเห่ร้ย์ญซีึ�งม้จัำานี้วันี้มากท้ี่�สุดในี้นี้อร์เวัย์์ และม้เห่ร้ย์ญที่องท้ี่�ม้ประวััติิ

ควัามเป็นี้มาย์าวันี้านี้ถึึง 2,600 ปี ในี้บรรดาสิ�งของท้ี่�จััดแสดงชิ�นี้อ่�นี้ๆ คุณจัะได�เห็่นี้เห่ร้ย์ญ

อันี้แรกของโลก นี้อกจัากน้ี้�คุณยั์งจัะได�เห็่นี้ขุมสมบัติิที่องคำาท้ี่�ม้การเคล่�อนี้ย์�าย์มา

เม่�อครั�งกองทัี่พินี้าซ้ีเย์อรมันี้เข�ายึ์ดครองนี้อร์เวัย์์ในี้วัันี้ท้ี่� 9 เมษาย์นี้ 1940 ติลอดจันี้

เคร่�องย์ศและเห่ร้ย์ญที่องจัำานี้วันี้มากท้ี่�ฟริติด์ย์อฟ นัี้นี้เซีนี้ (Fritdjof Nansen) และรูอัลด์ 

อามุนี้ด์เซีนี้ (Roald Amundsen) สะสมไวั�

แผ่นี้ผั่งนิี้ที่รรศการในี้พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์์

ท้ี่�อยู่์: Frederiks gate 2, 0164 Oslo

เวัลาที่ำาการ: 

วัันี้อังคารถึึงวัันี้อาทิี่ติย์์ ระห่ว่ัางวัันี้ท้ี่� 1 พิฤษภัาคม - 30 กันี้ย์าย์นี้: 10.00 - 17.00 นี้.

วัันี้ท้ี่� 1 ตุิลาคม - 30 เมษาย์นี้: 11.00 - 16.00 นี้.

ปิดที่ำาการ: วัันี้ท้ี่� 1 และ 17 พิฤษภัาคม วัันี้ท้ี่� 24, 25, 26 และ 31 ธันี้วัาคม วัันี้ท้ี่� 1 มกราคม

การเดินี้ที่าง: รถึไฟห่ร่อรถึไฟใติ�ดินี้ไปยั์งสถึาน้ี้โรงละครแห่่งชาติิ

รถึรางสาย์ 11 สาย์ 17 และสาย์ 18 ถึึงทุี่ลลินี้เนิี้กกา (Tullinløkka)

รถึประจัำาที่างสาย์ 30 วิั�งระห่ว่ัางโรงละครแห่่งชาติิ (Nationaltheatret) กับพิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง (Viking-

skiphuset)

โที่รศัพิท์ี่: (+47) 22 85 19 00

อ้เมล: postmottak@khm.uio.no

บริการนี้ำาชม: ดูข�อมูลท้ี่� www.khm.uio.no

ไม่ม้ค่าบริการนี้ำาชมสำาห่รับนัี้กเร้ย์นี้ท้ี่�มาเข�าชมกับที่างโรงเร้ย์นี้ จัองผ่่านี้เว็ับไซีต์ิของเรา

ตัิ�วัห่นึี้�งใบเข�าชมได�สองพิิพิิธภััณฑ์์:  

คุณสามารถึใช�ตัิ�วัใบเด้ย์วักันี้น้ี้�เข�าชมพิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�งได�ภัาย์ในี้ 48 ชั�วัโมง

พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์
และพิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง 

แกลเลอรี่ยุคกลาง 

การลมสลาย 

รานคาประจำพิพิธภัณฑ 
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จัากไวักิ�ง

ชั�นี้ 1

ชั�นี้ 2

ชั�นี้ 3

ชั�นี้ 4

จัากการล่มสลาย์  

จัากแกลเลอร้�ยุ์คกลาง

เพิดานี้แบบโอล (Ål) ในี้ การเปล้�ย์นี้แปลง

อาร์กติิก

อเมริกา

อ้ยิ์ปต์ิโบราณ



ยิ์นี้ด้ติ�อนี้รับสู่พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรม
พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์และพิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�งเป็นี้ส่วันี้ห่นึี้�งของพิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์

วััฒนี้ธรรมอันี้เป็นี้ห่น่ี้วัย์งานี้ของมห่าวิัที่ย์าลัย์ออสโล เราจััดแสดงวััติถุึที่างประวััติิศาสติร์

ซีึ�งม้จัำานี้วันี้มากท้ี่�สุดในี้นี้อร์เวัย์์ตัิ�งแต่ิยุ์คหิ่นี้จันี้ถึึงยุ์คสมัย์ให่ม่

งานี้ห่ลักของพิิพิิธภััณฑ์์ค่อการวิัจััย์ จััดการ และแสดงเน่ี้�อห่าประวััติิศาสติร์ท้ี่�เราม้ร่วัมกันี้ 

นิี้ที่รรศการในี้พิิพิิธภััณฑ์์สะที่�อนี้ให่�เห็่นี้ถึึงควัามเช้�ย์วัชาญของเราในี้สาขาต่ิางๆ เช่นี้ โบราณคด้ 

ชาติิพัินี้ธ์ุวัรรณนี้า เห่ร้ย์ญกษาปณ์ และสาขาอ่�นี้ๆ

พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง
ดูสมบัติิอันี้เป็นี้สุดย์อดแห่่งควัามมั�งคั�งในี้ยุ์คไวักิ�งอย่์างใกล�ชิด พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�งจััดแสดง

เร่อไวักิ�งท้ี่�อยู่์ในี้สภัาพิสมบูรณ์ท้ี่�สุดในี้โลก ซีึ�งขดุพิบท้ี่�เนิี้นี้ฝัังศพิในี้บริเวัณออสโลฟย์อร์ด

ชาวัไวักิ�งเดินี้ที่างข�ามที่ะเลมาก่อนี้ท้ี่�จัะห่ยุ์ดพัิกและกลาย์เป็นี้เจั�าของดินี้แดนี้ผู่�มั�งคั�งในี้ท้ี่�สุด

นี้อกจัากน้ี้� คุณยั์งจัะได�เห็่นี้งานี้แกะสลักไม�ท้ี่�น่ี้าต่ิ�นี้ติาต่ิ�นี้ใจั ซีากโครงกระดูกท้ี่�ลึกลับ

และรับชมภัาพิย์นี้ติร์ท้ี่�น่ี้าสนี้ใจัยิ์�งซีึ�งจัะนี้ำาคุณย์�อนี้กลับไปสู่ยุ์คไวักิ�ง

เร่อไวักิ�งโอเซีแบร์ก (Oseberg Viking Ship) สร�างขึ�นี้ราวัปี 820 โดย์ได�รับการติกแต่ิง

อย่์างห่รูห่รางดงามด�วัย์งานี้แกะสลักท้ี่�ละเอ้ย์ดประณ้ติ ในี้ปี 834 ม้การใช�เร่อดังกล่าวั
ในี้การฝัังศพิสติร้ผู่�เร่องอำานี้าจัสองคนี้ ในี้การเดินี้ที่างครั�งสุดที่�าย์ไปสู่ดินี้แดนี้ของผู่�ติาย์
ม้การฝัังวััติถุึต่ิางๆ ร่วัมไปกับศพิของสติร้ผู่�เร่องอำานี้าจัทัี่�งสองเป็นี้จัำานี้วันี้มาก 
วััติถุึดังกล่าวัประกอบไปด�วัย์เล่�อนี้ท้ี่�ม้ควัามประณ้ติ 3 คันี้ รถึลากไม� 1 คันี้ 
เสาสลักรูปหั่วัสัติว์ั 5 ติ�นี้ เต้ิย์ง 5 ห่ลัง ติลอดจันี้โครงกระดูกม�า 15 ตัิวั สุนัี้ข 6 ตัิวั และวััวั
2 ตัิวั วััติถุึท้ี่�ฝัังร่วัมไปกับศพิส่วันี้ให่ญ่ได�รับการจััดแสดงในี้พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง

เร่อไวักิ�งก็อกสตัิด (Gokstad Viking Ship) สร�างขึ�นี้ราวัปี 900 โดย์ได�ม้การนี้ำามาใช�เป็นี้เร่อ
ฝัังศพิของบุคคลผู่�เร่องอำานี้าจัประมาณ 10 ปีให่�ห่ลัง เร่อดังกล่าวัม้ควัามแขง็แรงพิอท้ี่�จัะ
ออกที่ะเล และเห่มาะสมท้ี่�จัะใช�เดินี้ที่างข�ามที่ะเลเปิดม้การปล�นี้ท้ี่�ฝัังศพิในี้ยุ์คไวักิ�ง 
ซีึ�งอาจัเป็นี้เห่ตุิผ่ลท้ี่�อธิบาย์ได�ว่ัาเพิราะเห่ตุิใดจึังไม่พิบอาวุัธและอัญมณ้ในี้บรรดาสิ�งของ
เคร่�องใช� ท้ี่�ฝัังร่วัมกับศพิ จัากการขดุค�นี้ดังกล่าวั ค�นี้พิบกระดานี้เล่นี้เกมพิร�อม
ชิ�นี้ส่วันี้ต่ิางๆ ท้ี่�ใช� ในี้การเล่นี้เกม เคร่�องใช� ในี้ครัวั เต้ิย์ง 6 ห่ลัง เร่อขนี้าดเล็ก 3 ลำา 
ติลอดจันี้บังเห้่ย์นี้ท้ี่�ที่ำาจัากเห่ล็ก ติะกั�วั และสำาริดเคล่อบที่อง

นี้อกจัากน้ี้� ส่วันี้ห่นึี้�งของวััติถุึท้ี่�ฝัังร่วัมไปกับศพิได�แก่ม�า 12 ตัิวั สุนัี้ข 8 ตัิวั นี้กยู์ง 2 ตัิวั 
และเห่ย้์�ย์วันี้กเขาที่�องขาวั 2 ตัิวั คุณยั์งจัะได�เห็่นี้เสาเต้ิย์ง บังเห้่ย์นี้ และเร่อขนี้าดเล็ก
ห่ลาย์ลำาซีึ�งได�มาจัากท้ี่�ฝัังศพิในี้การจััดแสดงท้ี่�พิิพิิธภััณฑ์์

เร่อไวักิ�งทูี่เนี้อ (Tune Viking Ship) เป็นี้เร่อท้ี่�ค�นี้พิบตัิ�งแต่ิปี 1867 โดย์ทูี่เนี้อเป็นี้เร่อไวักิ�งลำาแรก
ในี้ยุ์คสมัย์ให่ม่ท้ี่�ได�รับการขดุค�นี้และยั์งม้สภัาพิสมบูรณ์อยู่์
เร่อทูี่เนี้ออาจัถ่ึอได�ว่ัาเป็นี้เร่อเดินี้สมุที่รท้ี่�ม้ควัามเร็วัสูงสุดและม้การใช�งานี้มาตัิ�งแต่ิปี 900 
สิ�งท้ี่�ค�นี้พิบยั์งม้ซีากอาวุัธ เกราะขา่ย์ แม่พิิมพ์ิติอกโลห่ะ ชิ�นี้ส่วันี้ของไม�สก้ และโครงกระดูกม�า 
ซีึ�งบ่งช้�ว่ัาน้ี้�เป็นี้ท้ี่�ฝัังศพิของบุคคลท้ี่�ม้ฐานี้ะมั�งคั�ง แต่ิเป็นี้ท้ี่�น่ี้าเส้ย์ดาย์ว่ัาสิ�งท้ี่�ค�นี้พิบดังกล่าวั
ไม่อยู่์ในี้สภัาพิท้ี่�สมบูรณ์ ม้การวัางแผ่นี้จััดตัิ�งพิิพิิธภััณฑ์์ยุ์คไวักิ�งแห่่งให่ม่ในี้บิกเดย์ (Bygdøy) 
วิัสัย์ทัี่ศน์ี้สำาห่รับการจััดตัิ�งพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งให่ม่ค่อการเป็นี้ศูนี้ย์์กลางชั�นี้นี้ำาระดับโลกในี้การ
เผ่ย์แพิร่ควัามรู�เก้�ย์วักับยุ์คไวักิ�ง

ในี้พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งน้ี้�จัะม้การจััดแสดงนิี้ที่รรศการเก้�ย์วักับพ่ิ�นี้ท้ี่�ฝัังศพิด�วัย์เร่อไวักิ�ง พิร�อมด�วัย์วััติถุึ
ท้ี่�คัดสรรมาเป็นี้จัำานี้วันี้มากจัากบรรดาวััติถุึจััดแสดงส่วันี้อ่�นี้ๆ ในี้ยุ์คไวักิ�งของพิิพิิธภััณฑ์์

แผ่นี้ผั่งนิี้ที่รรศการในี้พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง

A: โถึง/ร�านี้ค�า B: เร่อไวักิ�งโอเซีแบร์ก C: เร่อไวักิ�งก็อกสตัิด  D: เร่อไวักิ�งทูี่เนี้อ  

E: ปีกท้ี่�จััดแสดงรถึลากไม� เล่�อนี้หิ่มะ และงานี้แกะสลักหั่วัสัติว์ัจัากการค�นี้พิบเร่อโอเซีแบร์ก

ท้ี่�อยู่์: Huk aveny 35, 0287 Oslo

เวัลาที่ำาการ: วัันี้ท้ี่� 1 พิฤษภัาคม - 30 กันี้ย์าย์นี้: 09.00 - 18.00 นี้.

วัันี้ท้ี่� 1 ตุิลาคม - 30 เมษาย์นี้: 11.00 - 16.00 นี้.

การเดินี้ที่าง: 

รถึประจัำาที่างสาย์ 30 ไปยั์งบิกเดย์ (Bygdøy) (ออกเดินี้ที่างจัากศาลาว่ัาการกรงุออสโลและ

ป้าย์รถึประจัำาที่างจุัดอ่�นี้ๆ) 

เร่อข�ามฟากจัากท่ี่าเร่อศาลาว่ัาการกรงุออสโลไปยั์งโดรนี้นิี้งเงนี้ (Dronningen) (เฉพิาะช่วังฤดูร�อนี้)

โที่รศัพิท์ี่: (+47) 22135280 

อ้เมล: postmottak@khm.uio.no

บริการนี้ำาชม: ดูข�อมูลท้ี่� www.khm.uio.no

ไม่ม้ค่าบริการนี้ำาชมสำาห่รับนัี้กเร้ย์นี้ท้ี่�มาเข�าชมกับที่างโรงเร้ย์นี้จัองผ่่านี้เว็ับไซีต์ิของเรา

ตัิ�วัห่นึี้�งใบเข�าชมได�สองพิิพิิธภััณฑ์์:

คุณสามารถึใช�ตัิ�วัใบเด้ย์วักันี้น้ี้�เข�าชมพิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์ได�ภัาย์ในี้ 48 ชั�วัโมง

รถึลากไม�จัากเร่อโอเซีแบร์ก | ภัาพิถ่ึาย์: ไอริค อ้ร์เกนี้ส์ โย์ห์่นี้เซีนี้ 

(Eirik Irgens Johnsen) พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรม (KHM)

พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์ 

ภัาพิถ่ึาย์: นิี้นี้า วััลลินี้ ฮันี้เซีนี้ (Nina Wallin Hansen) พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรม (KHM)

พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�ง | ภัาพิถ่ึาย์: คิร์สเที่นี้ เย์นี้เซีนี้ เฮลเกลันี้ด์ (Kirsten Jensen Helgeland) 

พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรม (KHM)

เร่อไวักิ�งโอเซีแบร์ก

เร่อไวักิ�งก็อกสตัิด

รูปภัาพิทัี่�งห่มด: พิิพิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสติร์วััฒนี้ธรรม (KHM) มห่าวิัที่ย์าลัย์ออสโล

ภัาพิย์นี้ติร์เร่�องให่ม่ในี้พิิพิิธภััณฑ์์เร่อไวักิ�งนี้ำาผู่�เข�าชมเดินี้ที่างผ่่านี้การเดินี้ที่างด�วัย์ภัาพิท้ี่�ม้

เอกลักษณ์เฉพิาะตัิวัไปสู่ประวััติิศาสติร์ของเร่อไวักิ�ง ภัาพิย์นี้ติร์เร่�องน้ี้�แสดงให่�เห็่นี้การสร�าง

เร่อไวักิ�ง การล่องไปติามฟย์อร์ดแห่่งต่ิางๆ ของนี้อร์เวัย์์ และการล่องไปในี้มห่าสมุที่ร 

จับลงด�วัย์ การใช�เป็นี้เร่อฝัังพิระศพิของพิระราชาห่ร่อพิระราชิน้ี้

วััติถุึจัากการค�นี้พิบเร่อโอเซีแบร์ก
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