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Besök den fantastiska Vikingautställningen 
i Tongeren – gärna med familjen! 

Mer än tusen år efter Vikingarnas ”berömmelse” 
fortsätter de att fascinera. 

Det är ingen tillfällighet att Gallo-Romeins Museum i Tongeren valdes för en omfattande 
vikingautställning med ett stort antal objekt från Historiska museet i Stockholm och från 
utgrävningar i Birka. Museet röner ständigt stort erkännande för sina utställningar och 2011 
tilldelades museet ”European Museum of the Year Award”. Tongeren är en av Belgiens 
äldsta städer med rötter i romartiden. Staden ligger i östra Belgien nära Liège och 
Maastricht. Den har också ett flertal intressanta sevärdheter, bl.a. torget med dess staty av 
Ambiorix, rådhuset, basilikan byggd i gotisk stil och med sin berömda och undergörande 
Madonna samt stadens beguinage/begijnhof. 

Vad vet vi egentligen om de människor vi kallar vikingar? Myten om den brutale krigaren 
har fått stor spridning, men mindre har det talats om deras samhälle och kultur. 
Utställningen visar att härjningar och våld bara var en liten del av vikingarnas värld.  

Henric Weyde, kommer att guida på utställningen och runt stadens medeltida, historiska 
centrum.  

Dagen inleds med en lunch på restaurang ”Infirmerie” som är en del av stadens 
beguinage/begijnhof. Vi bokar restaurangen, men resan och inträdet organiserar och 
betalar du själv. 

Datum: 18 januari 2015. Samling: kl. 12 på restaurang ”Infirmerie”, St. Ursulastraat 11, 
Begijnhof, Tongeren. Kostnad för lunch på 23 € tas upp på restaurangen: (carbonnades 
flamandes, crème caramel, 1 glas vin/soft och kaffe). Bindande anmälan sker senast 11 
januari till   aktivitet@svenskaklubben.be   med ’Vikingar” angett som ärende + namn på 
deltagare och ett mobilnummer. 

Tåg från Bryssel till Tongeren tar lite mindre än två timmar. SNCB erbjuder en kombinerad 
biljett för utställning och tåg till ett mycket reducerat pris, 24,50 €, senior 22 € och 12-25 
år 12,90 €. Se  
www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd/b-dagtrips/kunst-cultuur-wetenschap/vikingen.aspx. 
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Åker du bil finns det fyra centrala parkeringar. Se: www.tongeren.be/Toerisme/
Tourisme_Tongeren/Parking.  P4 ligger nära Begijnhof och restaurangen. Kostnaden för 
inträde till utställningen är då 10 €. 
3700 
Programmet kan kombineras med ett förmiddagsbesök på en av Belgiens största kuriosa- 
och antikmarknader (varje söndag kl. 06-13 längs den gamla stadsmurens östra del nära 
järnvägsstationen). 

Vi i programgruppen vill ge Klubbens medlemmar möjlighet att besöka denna mycket 
välorganiserade utställning som belyser vikingarnas liv med pjäser, texter, film och 
arbete på gårdarna, kvinnans roll, deras konstnärliga kreativitet och deras mystiska 
religiösa riter. Där finns också en ateljé för små och stora barn. Läs mer i december-
numret av klubbtidningen Bladet. 

Välkomna! 
Svenska klubben i Belgien  
www.svenskaklubben.be 
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