พิิพิธิ ภััณฑ์์แห่่งนี้้เ� ป็็นที่จั�่ ดั แสดงนิิทรรศการประวััติศิ าสตร์์ของนอร์์เวย์์ตั้้ง� แต่่ยุคุ หิินจนถึึงยุุคไวกิ้้�ง
และยุุคกลาง ชมประตููอัันงดงามของโบสถ์์หลังั คาขั้้นบั
� ันไดที่่เ� ราจััดแสดง ตััวอย่่างหมวกไวกิ้้�ง
เพีียงไม่่กี่่� ใบในโลกที่อ�่ ยู่่�ในสภาพที่ส�่ มบููรณ์์ ชมมััมมี่่�ของอีียิิปต์์ และเรีียนรู้้�เจาะลึึกเกี่่ยวกั
� ับ
ความหลากหลายทางวััฒนธรรมของโลกผ่่านนิิทรรศการด้้านชาติิพัันธุ์์�วรรณนาของเรา

ยุุคกลางของนอร์์เวย์์

ไวกิ้้�ง

อเมริิกา – ปััจจุุบันั – อดีีต – อััตลักั ษณ์์

นิิทรรศการเกี่่ยวกั
� ับยุุคกลางจััดแสดงประตููของโบสถ์์หลังั คาขั้้นบั
� ันไดและงานศิิลปะที่ล้ำ่� ำ��ค่า่ จาก
โบสถ์์ต่า่ งๆ ทั่่�วนอร์์เวย์์ นอกจากนี้้� คุุณยัังจะได้้เห็็นวััตถุตุ่ า่ งๆ ที่่� ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันและงาน
เฉลิิมฉลอง

นิิทรรศการนี้้จั� ดั แสดงวััตถุทีุ่ มีี่� ความวิิจิติ รงดงามมากที่สุ่� ดุ บางส่่วนซึ่่ง� ได้้ค้้นพบจากยุุคไวกิ้้�งของนอร์์เวย์์ คุุณจะได้้เห็็นหมวก
ไวกิ้้�งและดาบที่่ง� ดงามซึ่่ง� อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์เพีียงแห่่งเดีียวของโลก ตลอดจนทองคำำ�ที่่เ� ก็็บสะสมไว้้จำำ�นวนมหาศาล
ซึ่่ง� ค้้นพบในนอร์์เวย์์ และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย
เรีียนรู้้�เกี่่ยวกั
� ับวััฒนธรรมนัักรบไวกิ้้�งตลอดจนการเดิินทางของพวกเขา และดููลักั ษณะความเปลี่่ยน
� แปลงของสัังคม
ในยุุคไวกิ้้�ง
นิิทรรศการได้้รัับการพััฒนาโดยเป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่างพิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรมกัับบริิษััทสเนอเฮตตา
(Snøhetta)

นิิทรรศการนี้้แ� สดงให้้เห็็นลักั ษณะการสร้้างอััตลักั ษณ์์และประเพณีีของคนพื้้�นเมืืองและชนกลุ่่�ม
น้้อยเมื่่อ� ต้้องเผชิิญกัับโลกที่่ก� ว้้างใหญ่่ ในส่่วนนี้้คุ� ณ
ุ จะได้้เห็็นหน้้ากาก งานแกะสลัักไม้้ ลููกปััด
งานเย็็บปัักถัักร้้อย และเครื่่อ� งแต่่งกาย
พบกัับงานออกแบบอัันเป็็นนวััตกรรมผลงานช่่างปั้้�นหม้้อเผ่่าโฮปีี (Hopi) ที่่มีีชื่
� อ่� ว่่านััมเปโย
(Nampeyo) งานศิิลปะขนนกแบบอเมซอนที่่ส� วยงาม และแท่่นบูชู าลััทธิซัิ ันเตเรีีย
(Santeria) จากคิิวบา

นัับตั้้ง� แต่่ปีี 1904 เป็็นต้้นมา อาคารพิิพิธิ ภััณฑ์์เป็็นตัวั อย่่างที่่อ� ลัังการของสถาปััตยกรรม
อาร์์ตนูโู ว (Art Nouveau) และการประดัับประดาที่่หรู
� หู ราของพิิพิธิ ภััณฑ์์ก็เ็ ป็็นการ
ผสมผสานกัันระหว่่างองค์์ ประกอบของนอร์์เวย์์และองค์์ ประกอบของชาติิต่า่ งๆ ที่่ห� าดููได้้ยาก

แผนผัังนิิทรรศการในพิิพิธิ ภััณฑ์์ประวััติศิ าสตร์์์�
ชั้้น� 1
อยูระหวางดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง

พิิพิธิ ภััณฑ์์ประวััติศิ าสตร์์์�

แกลเลอรี่ยุคกลาง

อารกติกและภูมิภาคกึ่งขั้วโลก

สำนักงาน
อเมริิกา

การเปลี่่ยน
� แปลง – ศรััทธาและวััตถุศัุ กั ดิ์์�สิทธิ์์
ิ � ในยุุคกลาง

นิิทรรศการแสดงให้้เห็็นถึึงลัักษณะที่ธ่� รรมชาติิ ได้้สร้้างความยุ่่�งยากให้้เกิิดขึ้้น� ในวััฒนธรรม
ค้้นพบความท้้าทายที่ผู้้�่ ค� นในยุุคหิินกลุ่่�มแรกต้้องเผชิิญเมื่่อ� ตั้้ง� ถิ่่น� ฐานบริิเวณออสโลฟยอร์์ด
(Oslo Fjord) และดููวิธีีิ การที่่�ประชากรในภููมิภิ าคพอลิินีีเซีีย (Polynesia) ได้้เรีียนรู้้�ที่จ่� ะ
ใช้้ชีีวิิตร่ว่ มกัับพลัังแห่่งธรรมชาติิซึ่่ง� มีีความรุุนแรงและไม่่อาจคาดเดาได้้

ศิิลปะชั้้น� เยี่่ย� มจากโบสถ์์หลังั คาขั้้นบั
� ันไดของนอร์์เวย์์ ในบรรดาสิ่่ง� ของที่่จั� ดั แสดงชิ้้นอื่
� น่� ๆ
นิิทรรศการใหม่่ของเราแสดงให้้เห็็นว่า่ รููปสลัักไม้้กลายมาเป็็นวััตถุศัุ กั ดิ์์�สิทธิ์์
ิ � ได้้อย่่างไร
นอกจากนี้้คุ� ณ
ุ ยัังจะได้้ชมเพดานจากโบสถ์์หลังั คาขั้้นบั
� ันไดแบบโอล (Ål) ซึ่่ง� แสดง
ให้้เห็็นถึึงการประดัับประดาขนาดใหญ่่ภายในห้้องที่่เ� ก็็บรัักษาไว้้ตั้้�งแต่่ยุคุ กลางของ
นอร์์เวย์์

การล่่มสลาย - ผู้้ค� นในโลกที่่�ไม่่อาจคาดเดาได้้

จากไวกิ้้�ง

อีียิิปต์์ โบราณ
ในส่่วนนี้้คุ� ณ
ุ จะได้้เห็็นโลงหิิน มััมมี่่� และสิ่่ง� ของเครื่่อ� งใช้้ที่่�ฝัังในพิิธีีศพของอีียิิปต์์ โบราณ
โลงหิินจากสามราชวงศ์์ ในยุุคฟาโรห์์ สิ่่ง� ของหลายชิ้้�นที่่จั� ดั แสดงในส่่วนของอีียิิปต์์ ได้้รัับ
บริิจาคกลัับมายัังพิิพิธิ ภััณฑ์์ ในศตวรรษที่่� 19

ผู้้ค� นและวััฒนธรรมทางตอนเหนืือของวงกลมอาร์์กติิก (Arctic Circle) มีีสิ่่�งใดร่่วมกััน
รวมถึึงมีีสิ่่�งใดที่่จำ� ำ�แนกผู้้ค� นและวััฒนธรรมในพื้้�นที่่ดั� งั กล่่าวให้้แตกต่่างกััน
นิิทรรศการนี้้จั� ดั แสดงเสื้้อ� ผ้้าแบบดั้้�งเดิิม เครื่่อ� งมืือ งานศิิลปะ และงานฝีีมืือจากกรีีนแลนด์์
ไซบีีเรีีย ตอนเหนืือของแคนาดา อลาสก้้า และ ซััพมีี (Sápmi) (พื้้�นที่่ต่� า่ งๆ ในภููมิภิ าค
ซััพมีี)
อย่่าพลาดการจััดแสดงสิ่่ง� ของที่มีี่� เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวซึ่่ง� ได้้มาจากการเดิินทางของรููอัลั ด์์
อามุุนด์เ์ ซน (Roald Amundsen) ผ่่านเส้้นทางด้้านตะวัันตกเฉีียงเหนืือระหว่่างปีี
1903 - 1906

อาร์์กติิก

ดุุจดั่่�งทองคำำ� – เหรีียญคืือประวััติศิ าสตร์์
นี่่�เป็็นการจััดแสดงเหรีียญซึ่่ง� มีีจำำ�นวนมากที่่สุ� ดุ ในนอร์์เวย์์ และมีีเหรีียญทองที่่มีี� ประวััติิ
ความเป็็นมายาวนานถึึง 2,600 ปีี ในบรรดาสิ่่ง� ของที่่จั� ดั แสดงชิ้้นอื่
� น่� ๆ คุุณจะได้้เห็็นเหรีียญ
อัันแรกของโลก นอกจากนี้้คุ� ณ
ุ ยัังจะได้้เห็็นขุมุ สมบััติทิ องคำำ�ที่่มีี� การเคลื่่อ� นย้้ายมา
เมื่่อ� ครั้้ง� กองทััพนาซีีเยอรมัันเข้้ายึึดครองนอร์์เวย์์ ในวัันที่่� 9 เมษายน 1940 ตลอดจน
เครื่่อ� งยศและเหรีียญทองจำำ�นวนมากที่่�ฟริิตด์ย์ อฟ นัันเซน (Fritdjof Nansen) และรููอัลั ด์์
อามุุนด์เ์ ซน (Roald Amundsen) สะสมไว้้

อารมณ์์ความรู้้สึ� กึ ในยุุคโบราณและอีียิิปต์์ โบราณ
เปิิดให้้เข้้าชมในฤดููใบไม้้ผลิิ ปีี 2020

เพดานแบบโอล (Ål) ใน การเปลี่่ยน
� แปลง

อีียิิปต์์ โบราณ

อเมริกา
าประจำ
อียิปต รพิาพนค
ิธภัณฑ

ชั้้น� 3

หองบรรยาย

อาร์์กติิกและภููมิภิ าคกึ่่ง� ขั้้ว� โลก

นิิทรรศการ

รานคาประจำพิพิธภัณฑ

ชั้้น� 2

จากการล่มสลาย

จากแกลเลอรี่่ยุ� คุ กลาง

การลมสลาย

WC

นิทรรศการชั่วคราว
ไวกิ้ง

สำนักงาน
นิทรรศการชั่วคราว

ชั้้น� 4
สำนักงาน
สำนักงาน

นิทรรศการชั่วคราว

หองสมุด

ที่อ่� ยู่่�: Frederiks gate 2, 0164 Oslo
เวลาทำำ�การ:
วัันอังั คารถึึงวัันอาทิิตย์์ ระหว่่างวัันที่่� 1 พฤษภาคม - 30 กัันยายน: 10.00 - 17.00 น.
วัันที่่� 1 ตุุลาคม - 30 เมษายน: 11.00 - 16.00 น.
ปิิดทำำ�การ: วัันที่�่ 1 และ 17 พฤษภาคม วัันที่่� 24, 25, 26 และ 31 ธัันวาคม วัันที่่� 1 มกราคม
การเดิินทาง: รถไฟหรืือรถไฟใต้้ดิินไปยัังสถานีีโรงละครแห่่งชาติิ
รถรางสาย 11 สาย 17 และสาย 18 ถึึงทุุลลิินเนิิกกา (Tullinløkka)
รถประจำำ�ทางสาย 30 วิ่่ง� ระหว่่างโรงละครแห่่งชาติิ (Nationaltheatret) กัับพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง (Vikingsskiphuset)
โทรศััพท์:์ (+47) 22 85 19 00
อีีเมล: postmottak@khm.uio.no
บริิการนำำ�ชม: ดููข้้อมููลที่�่ www.khm.uio.no
ไม่่มีีค่า่ บริิการนำำ�ชมสำำ�หรัับนัักเรีียนที่ม่� าเข้้าชมกัับทางโรงเรีียน จองผ่่านเว็็บไซต์์ของเรา
ตั๋๋วหนึ่่
� ง� ใบเข้้าชมได้้สองพิิพิธิ ภััณฑ์์:
คุุณสามารถใช้้ตั๋๋�วใบเดีียวกัันนี้้เ� ข้้าชมพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�งได้้ภายใน 48 ชั่่ว� โมง

พิิพิธิ ภััณฑ์์ประวััติศิ าสตร์์
และพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง

แผนผัังนิิทรรศการในพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง

เรืือไวกิ้้�งโอเซแบร์์ก

ดููสมบััติอัิ ันเป็็นสุดุ ยอดแห่่งความมั่่�งคั่่ง� ในยุุคไวกิ้้�งอย่่างใกล้้ชิิด พิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�งจััดแสดง
เรืือไวกิ้้�งที่่อ� ยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์ที่สุ่� ดุ ในโลก ซึ่่ง� ขุุดพบที่่เ� นิินฝัังศพในบริิเวณออสโลฟยอร์์ด
ชาวไวกิ้้�งเดิินทางข้้ามทะเลมาก่่อนที่่จ� ะหยุุดพัักและกลายเป็็นเจ้้าของดิินแดนผู้้�มั่่ง� คั่่ง� ในที่่สุ� ดุ
นอกจากนี้้� คุุณยัังจะได้้เห็็นงานแกะสลัักไม้้ที่่น่� า่ ตื่่นต
� าตื่่น� ใจ ซากโครงกระดููกที่่ลึ� กึ ลัับ
และรัับชมภาพยนตร์์ที่น่่� า่ สนใจยิ่่�งซึ่่ง� จะนำำ�คุณ
ุ ย้้อนกลัับไปสู่่�ยุุคไวกิ้้�ง

E
C

พิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง

ยิินดีีต้้อนรัับสู่่�พิพิิ ธิ ภััณฑ์์ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรม
พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์และพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�งเป็็นส่วนหนึ่่
่
ง� ของพิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์
วััฒนธรรมอัันเป็็นหน่วย
่ งานของมหาวิิทยาลััยออสโล เราจััดแสดงวััตถุทุ างประวััติศิ าสตร์์
ซึ่่ง� มีีจำำ�นวนมากที่่สุ� ดุ ในนอร์์เวย์์ตั้้ง� แต่่ยุคุ หิินจนถึึงยุุคสมััยใหม่่
งานหลัักของพิิพิธิ ภััณฑ์์คืือการวิิจัยั จััดการ และแสดงเนื้้�อหาประวััติศิ าสตร์์ที่เ่� รามีีร่่วมกััน
นิิทรรศการในพิิพิธิ ภััณฑ์์สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเชี่่ยว
� ชาญของเราในสาขาต่่างๆ เช่่น โบราณคดีี
ชาติิพัันธุ์์�วรรณนา เหรีียญกษาปณ์์ และสาขาอื่่น� ๆ

เรืือไวกิ้้�งก็็อกสตััด (Gokstad Viking Ship) สร้้างขึ้้น� ราวปีี 900 โดยได้้มีีการนำำ�มาใช้้เป็็นเรืือ
ฝัังศพของบุุคคลผู้้เ� รืืองอำำ�นาจประมาณ 10 ปีีให้้หลััง เรืือดัังกล่่าวมีีความแข็็งแรงพอที่่จ� ะ
ออกทะเล และเหมาะสมที่่จ� ะใช้้เดิินทางข้้ามทะเลเปิิดมีีการปล้้นที่่�ฝัังศพในยุุคไวกิ้้�ง
ซึ่่ง� อาจเป็็นเหตุุผลที่อ่� ธิิบายได้้ว่่าเพราะเหตุุใดจึึงไม่่พบอาวุุธและอััญมณีีในบรรดาสิ่่ง� ของ
เครื่่อ� งใช้้ ที่่�ฝัังร่่วมกัับศพ จากการขุุดค้้นดัังกล่่าว ค้้นพบกระดานเล่่นเกมพร้้อม
ชิ้้นส่
� วนต่
่ า่ งๆ ที่่� ใช้้ในการเล่่นเกม เครื่่อ� งใช้้ในครััว เตีียง 6 หลััง เรืือขนาดเล็็ก 3 ลำำ�
ตลอดจนบัังเหีียนที่่ทำ� ำ�จากเหล็็ก ตะกั่่ว� และสำำ�ริดิ เคลืือบทอง

D

B

นอกจากนี้้� ส่่วนหนึ่่ง� ของวััตถุทีุ่ �่ฝัังร่่วมไปกัับศพได้้แก่่ม้้า 12 ตััว สุุนัขั 8 ตััว นกยููง 2 ตััว
และเหยี่่�ยวนกเขาท้้องขาว 2 ตััว คุุณยัังจะได้้เห็็นเสาเตีียง บัังเหีียน และเรืือขนาดเล็็ก
หลายลำำ�ซึ่่ง� ได้้มาจากที่่�ฝัังศพในการจััดแสดงที่่พิ� พิิ ธิ ภััณฑ์์

A
เรืือไวกิ้้�งก็็อกสตััด
A: โถง/ร้้านค้้า B: เรืือไวกิ้้�งโอเซแบร์์ก C: เรืือไวกิ้้�งก็็อกสตััด D: เรืือไวกิ้้�งทููเนอ
E: ปีีกที่จั�่ ดั แสดงรถลากไม้้ เลื่่อ� นหิิมะ และงานแกะสลัักหััวสัตว์
ั จ์ ากการค้้นพบเรืือโอเซแบร์์ก

เรืือไวกิ้้�งโอเซแบร์์ก (Oseberg Viking Ship) สร้้างขึ้้น� ราวปีี 820 โดยได้้รัับการตกแต่่ง
อย่่างหรููหรางดงามด้้วยงานแกะสลัักที่่ล� ะเอีียดประณีีต ในปีี 834 มีีการใช้้เรืือดัังกล่่าว
ในการฝัังศพสตรีีผู้้�เรืืองอำำ�นาจสองคน ในการเดิินทางครั้้ง� สุุดท้้ายไปสู่่�ดิินแดนของผู้้ต� าย
มีีการฝัังวััตถุตุ่ า่ งๆ ร่่วมไปกัับศพของสตรีีผู้้�เรืืองอำำ�นาจทั้้�งสองเป็็นจำำ�นวนมาก
วััตถุดัุ งั กล่่าวประกอบไปด้้วยเลื่่อ� นที่่มีี� ความประณีีต 3 คััน รถลากไม้้ 1 คััน
เสาสลัักรููปหััวสัตว์
ั ์ 5 ต้้น เตีียง 5 หลััง ตลอดจนโครงกระดููกม้้า 15 ตััว สุุนัขั 6 ตััว และวััว
2 ตััว วััตถุทีุ่ �่ฝัังร่่วมไปกัับศพส่่วนใหญ่่ ได้้รัับการจััดแสดงในพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง

รถลากไม้้จากเรืือโอเซแบร์์ก | ภาพถ่่าย: ไอริิค อีีร์์เกนส์์ โยห์์นเซน
(Eirik Irgens Johnsen) พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรม (KHM)

พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์
ภาพถ่่าย: นิินา วััลลิิน ฮัันเซน (Nina Wallin Hansen) พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรม (KHM)

เรืือไวกิ้้�งทููเนอ (Tune Viking Ship) เป็็นเรืือที่่ค้้นพ
� บตั้้ง� แต่่ปีี 1867 โดยทููเนอเป็็นเรืือไวกิ้้�งลำำ�แรก
ในยุุคสมััยใหม่่ที่�่ ได้้รัับการขุุดค้้นและยัังมีีสภาพสมบููรณ์์อยู่่�
เรืือทููเนออาจถืือได้้ว่่าเป็็นเรืือเดิินสมุุทรที่่มีี� ความเร็็วสูงู สุุดและมีีการใช้้งานมาตั้้ง� แต่่ปีี 900
สิ่่ง� ที่่ค้้นพ
� บยัังมีีซากอาวุุธ เกราะข่่าย แม่่พิมิ พ์์ตอกโลหะ ชิ้้นส่
� วน
่ ของไม้้สกีี และโครงกระดููกม้้า
ซึ่่ง� บ่่งชี้้ว่� า่ นี่่�เป็็นที่่�ฝัังศพของบุุคคลที่่มีี� ฐานะมั่่�งคั่่ง� แต่่เป็็นที่่น่� า่ เสีียดายว่่าสิ่่ง� ที่่ค้้นพ
� บดัังกล่่าว
ไม่่อยู่่�ในสภาพที่่ส� มบููรณ์์ มีีการวางแผนจััดตั้้ง� พิิพิธิ ภััณฑ์์ยุคุ ไวกิ้้�งแห่่งใหม่่ ในบิิกเดย (Bygdøy)
วิิสัยทั
ั ศั น์์สำำ�หรัับการจััดตั้้ง� พิิพิธิ ภััณฑ์์แห่่งใหม่่คืือการเป็็นศูนู ย์์กลางชั้้นนำ
� �ำ ระดัับโลกในการ
เผยแพร่่ความรู้้เ� กี่่ยวกั
� ับยุุคไวกิ้้�ง
ในพิิพิธิ ภััณฑ์์แห่่งนี้้จ� ะมีีการจััดแสดงนิิทรรศการเกี่่ยวกั
� ับพื้้�นที่่�ฝัังศพด้้วยเรืือไวกิ้้�ง พร้้อมด้้วยวััตถุุ
ที่่คั� ดั สรรมาเป็็นจำำ�นวนมากจากบรรดาวััตถุจัุ ดั แสดงส่่วนอื่น่� ๆ ในยุุคไวกิ้้�งของพิิพิธิ ภััณฑ์์

ที่อ่� ยู่่�: Huk aveny 35, 0287 Oslo
เวลาทำำ�การ: วัันที่่� 1 พฤษภาคม - 30 กัันยายน: 09.00 - 18.00 น.
วัันที่่� 1 ตุุลาคม - 30 เมษายน: 11.00 - 16.00 น.

วััตถุจุ ากการค้้นพบเรืือโอเซแบร์์ก

พิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�ง | ภาพถ่่าย: คิิร์ส์ เทน เยนเซน เฮลเกลัันด์์ (Kirsten Jensen Helgeland)
พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรม (KHM)

การเดิินทาง:
รถประจำำ�ทางสาย 30 ไปยัังบิิกเดย (Bygdøy) (ออกเดิินทางจากศาลาว่่าการกรุุงออสโลและ
ป้้ายรถประจำำ�ทางจุุดอื่่น� ๆ)
เรืือข้้ามฟากจากท่่าเรืือศาลาว่่าการกรุุงออสโลไปยัังโดรนนิิงเงน (Dronningen) (เฉพาะช่่วงฤดููร้้อน)
โทรศััพท์:์ (+47) 22135280
อีีเมล: postmottak@khm.uio.no
บริิการนำำ�ชม: ดููข้้อมููลที่่� www.khm.uio.no
ไม่่มีีค่า่ บริิการนำำ�ชมสำำ�หรัับนัักเรีียนที่ม่� าเข้้าชมกัับทางโรงเรีียนจองผ่่านเว็็บไซต์์ของเรา
ตั๋๋วหนึ่่
� ง� ใบเข้้าชมได้้สองพิิพิธิ ภััณฑ์์:
คุุณสามารถใช้้ตั๋๋�วใบเดีียวกัันนี้้เ� ข้้าชมพิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์ ได้้ภายใน 48 ชั่่ว� โมง

ภาพยนตร์์เรื่่อ� งใหม่่ ในพิิพิธิ ภััณฑ์์เรืือไวกิ้้�งนำำ�ผู้้เ� ข้้าชมเดิินทางผ่่านการเดิินทางด้้วยภาพที่มีี่�
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวไปสู่่�ประวััติศิ าสตร์์ของเรืือไวกิ้้�ง ภาพยนตร์์เรื่่อ� งนี้้แ� สดงให้้เห็็นการสร้้าง
เรืือไวกิ้้�ง การล่่องไปตามฟยอร์์ดแห่่งต่่างๆ ของนอร์์เวย์์ และการล่่องไปในมหาสมุุทร
จบลงด้้วย การใช้้เป็็นเรืือฝัังพระศพของพระราชาหรืือพระราชิินีี

รููปภาพทั้้�งหมด: พิิพิธิ ภััณฑ์์ ประวััติศิ าสตร์์วัฒ
ั นธรรม (KHM) มหาวิิทยาลััยออสโล

