
Runrikets dag
lördag 26 maj 2012 kl 11-16

Aktiviteter utomhus för hela familjen 
vid Jarlabankes bro, Broby bro och 

Arkils tingstad

Välkommen!

www.runriket.se



Busstur Runriket runt
Kl 9-12  Busstur runt Vallentunasjön med start vid Jarlabankes bro. 
 Flera stopp, bl.a. vid den arkeologiska utgrävningen i Broby bro.
 Föranmälan på tel 08-55 55 97 44 eller 0766-43 97 44. Pris 90 kr/person.

Jarlabankes bro, Täby kyrkby
Kl 11-16  Välkommen ombord på vikingaskeppet Viking plym!
 Besök Vikingarnas lägerplats! Se stridskonst, hantverk och silversmeder.  
 Länsmuseets bokbord. Täby kommuns presentshop. Tipsrunda för hela familjen. 
 Prova på – arbeta vid smedja och baka ditt eget vikingabröd.
 Kaffeservering i scoutlokalen med Täby kyrkby Scoutkår.
Kl 12–15  Abellis magiska teater underhåller.

Broby bro
Kl 11-16  Besök en arkeologisk utgrävning! Stockholms läns museum undersöker en  
 gravplats där runstenarnas människor ligger begravda. Mest känd är Jarlabankes  
 farmor Estrid. Årets utgrävning planeras bli den sista.
Kl 11 o 12  Guidad visning för allmänheten ca en timme. 
Kl 14:30  Guidad familjevisning ca en halvtimme.

Arkils tingstad, Vallentuna
Kl 11–16  Mingel och musikunderhållning med gruppen Medvind samt Teater Sláva.
 Vallentuna hembygdsförening deltar med bokbord och guidning av Arkils.
 Prova att ro och segla vikingabåt på sjön, 20 kr /vuxen, barn gratis.
 Servering.
Kl 11  Sjösättning av vikingabåt. Välkommen att hjälpa till!
Kl 11:30 o 14 Teater Sláva sjunger sånger från fjärran tider och länder. Roligt, vackert, blodisande.
Kl 12:30  Hur roade sig folk/vikingen förr i tiden? Telge glima visar vikingatida lekar och  
 idrotter, ca 45 min. Därefter kan du prova själv i vänskaplig tävlan, ca 30 min.
Kl 15:15  Ro och segla till Risbyle tur och retur medan båtbyggaren berättar om båten och  
 sina resor i österled, ca 2 tim. 50 kr/vuxen.
Kl 15:15 Prova på vikingatida lekar och idrotter med Telge glima i ca 30 min.

  Gratis buss med 22 platser går kl 11:30-16:30    
Mellan Jarlabankes bro, Broby bro och Arkils tingstad. Obs! Ungefärliga tider.

Jarlabanke mot Broby  Broby mot Jarlabanke Jarlabanke mot Arkils Arkils mot Jarlabanke
11:30, 12:50,  11:50, 13:10,  12:10, 13:30,  12:30, 13:50,  
14:10, 15:30 14:30, 15:50 14:50, 16:10 15:10, 16:30

Det är ont om parkeringsplatser. Lämna gärna bilen hemma.
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