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Speciella tider!
På grund av covid-19-pandemin har många av Uppsalas
museers verksamhet påverkats, både vad gäller öppettider och
aktivitetsutbud.
Vi presenterar här museernas ordinarie öppettider, men vi ber er
vara uppmärksamma på att museernas öppettider kan påverkas
av rådande hälsoläge under 2022.
Aktuella uppdateringar finner du på museernas respektive
webbplatser.

Special times!
The Covid-19 pandemic has affected both opening hours and
public program of the museums in Uppsala.
Here we present the museums regular opening hours, but please
be aware that these are subject to changes due to the current
state of health in 2022.
Updates regarding changed opening
hours will be p
 ublished on the
website of each museum.

2

Välkommen till
Uppsalas museer!
20 museer fyllda av upp
levelser – spännande
utställningar, unika föremål,
vackra kulturhistoriska
miljöer och överraskningar.
Det och mycket, mycket
mer finner du i Uppsalas
museer. Missa inte att
göra ett besök!
www.uppsalasmuseer.se
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20 museums, full of experiences
– exciting exhibitions, unique items,
beautiful h
 istoric surroundings and a
few surprises. This and much more can
be found in Uppsala Museums. Not to
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1. Biotopia

2. Botaniska trädgården

Upptäck Upplands djur och
natur! I dioramautställningen
kan du se och höra ä
 lgar,
gölgrodor och orrspel.
På helger och skollov har vi
verkstad eller undersökande
aktiviteter med olika teman.
Aktuellt helgprogram presente
ras på hemsidan. Här finns
utflyktstips till naturen i Upp
land. Vi ordnar även utflykter till
naturområden. Museishop.

Botaniska trädgården visar
växter från hela världen, året
runt. I Tropiska växthuset finns
Uppsalas enda regnskog. Det
200-åriga Orangeriet, med
medelhavsväxter och kaktusar,
är omgärdat av en storslagen
barockträdgård.

Vasagatan 4, 018-727 63 70
www.biotopia.nu, biotopia@uppsala.se
Tis–fre 9–17, lör–sön & skollov 11–17. Kvälls
öppet 17–20 onsdagar sep–maj (ej jullov), fri
entré, buss: 1, 5, 6, 8, 9, 10.

Villavägen 6–8, 018-471 28 38
www.botan.uu.se, bokning@botan.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
Frågor: botanical.garden@botan.uu.se
Parken: dagl. 7–21 (okt–apr 7–19),
Orangeriet: tis–fre 9–15, Tropiska växthuset:
sep–maj: tis–fre 9–15, lö–sö 12–15, jun–aug:
tis–fre 9–16, lör–sön 11–16, entré 50:-, under
18 år gratis, buss: 1, 2, 7, 11, 12.
The Botanical Garden

Biotopia – The Biological Museum
Discover the wildlife of Uppland! In the
diorama exhibits you can see and hear
moose, pool frog, black grouse. On weekends
and school holidays you can take part in
thematic workshops. The current program is
presented on our website. Get free guides
and directions to nature reserves in Uppland,
and guided tours to local nature areas.
Museum shop.
Vasagatan 4, 018-727 63 70
www.biotopia.nu, biotopia@uppsala.se
Tue–Fri 9–17, Sat–Sun & school holidays
11–17. Open evenings 17–20 Wednesdays
Sep–May (except Christmas), adm. free,
bus: 1, 5, 6, 8, 9, 10.
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In the Botanical Garden there are plants from
around the world, and the Garden is open
all year round. Uppsala’s only rainforest is
to be found in the Tropical Greenhouse. The
Orangery, over two centuries old, with its
Mediterranean plants and cacti is surrounded
by a magnificent Baroque garden.
Villavägen 6–8, 018-471 28 38
www.botan.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
Bookings: bokning@botan.uu.se
Info: botanical.garden@botan.uu.se
Park: daily 7–21 (Oct–Apr 7–19),
Orangery: Tue–Fri 9–15, Tropical Greenhouse:
Sep–May Tue–Fri 9–15, Sat–Sun 12–15,
Jun–Aug Tue–Fri 9–16, Sat–Sun 11–16, adm.
50:-, under 18s free, bus: 1, 2, 7, 11, 12.

3. Bror Hjorths Hus
Färgstarkt konstnärshem med
stor personlighet. Bror Hjorth
(1894–1968) räknas som
en av 1900-talets mest bety
delsefulla svenska konstnärer.
I hans bostad och ateljé visas
konst från ett helt konstnärsliv.
Museet v isar även utställningar
med andra konstnärer, samt har
konstpedagogisk verksamhet,
museibutik och kaféhörna.
Norbyvägen 26, 018-56 70 30
www.brorhjorthshus.se
www.facebook.com/brorhjorthshus
info@brorhjorthshus.se
Tor–sön 14–16; 14 jun–21 aug: tis–sön 12–16,
fri entré, buss: 2, 7, 12 (hpl Bror Hjorths Hus).
Bror Hjorths Hus
Bror Hjorths Hus – a colourful studio
museum with a great personality. Bror Hjorth
(1894–1968) is considered one of the
most significant Swedish artists of the 20th
century. His former home and studio contains
a unique collection of art that encompasses
his entire life’s work. The museum also hosts
temporary exhibitions of other artists’ work
and runs an art education programme as well
as a museum shop and a small café.
Norbyvägen 26, 018-56 70 30
www.brorhjorthshus.se
www.facebook.com/brorhjorthshus
info@brorhjorthshus.se
Thu–Sun 12–16; 14 Jun–21 Aug: Tue–Sun 12–16,
adm. free, bus: 2, 7, 12 (stop Bror Hjorths Hus).

4. Carolina Rediviva
– Uppsala universitetsbibliotek
Biblioteket visar klenoder ur
samlingarna: Silverbibeln från
500-talet, Uppsala-Eddan från
1300-talet, Olaus Magnus
Carta marina tryckt 1539,
Mozarts egenhändiga notskrift
och andra böcker, handskrifter
och bilder från två årtusenden.
Museishop.
Dag Hammarskjölds v. 1, 018-471 39 00
www.ub.uu.se, fraga.biblioteket@ub.uu.se
Öppet dagligen 12–16, fri entré, buss: 1, 2, 7.
Öppettiderna kan variera. För aktuell informa
tion se bibliotekets webbplats.
Carolina Rediviva
– Uppsala University Library
On display: the 6th century Silver Bible,
the 14th century Edda manuscript, Olaus
Magnus’ map Carta Marina dated 1539,
musical notation written by Mozart and
numerous other manuscripts, printed books,
drawings and pictures from the last two
thousand years of world history. Museum shop.
Dag Hammarskjölds v. 1, 018-471 39 00
www.ub.uu.se, ask.library@ub.uu.se
Open daily 12–16. Adm. free. Bus: 1, 2, 7.
Opening hours may vary. For current informa
tion, see the library’s website.
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5. Disagården

6. Evolutionsmuseet

Friluftsmuseum som visar en
uppländsk bondby med hus och
gårdar, odlingar och djur. Här
får besökaren en inblick i hur
folk levde på landsbygden under
1800-talet. Midsommarfirande,
slåtter och skördedag är några
av de aktiviteter som erbjuds
under sommaren.

Uppsalas naturhistoriska muse
um visar Uppsala universitets
unika samlingar av mineral,
fossil, dinosaurieskelett, växter
och djur. Kafé och museishop.

Gamla Uppsala, 018-16 91 00/80
www.upplandsmuseet.se
disagarden@upplandsmuseet.se
Öppet dagligen jun–aug 10–17. Fri entré och
gratis visningar mån–lör. Programaktiviteter
söndagar. Buss: 2, 110, 115.

Mineralogi & Paleontologi: (6a) Norbyv. 22,
Zoologi: (6b) Villavägen 9,
Botanik & administration: (6c) Stängt för
allmänheten, visning efter överenskommelse,
Norbyvägen 16, 018-471 27 39
www.evolutionsmuseet.uu.se
www.facebook.com/Evolutionsmuseet
info@em.uu.se
Tis–sön 12–16, entré 50:-, under 18 år gratis,
fri entré för anställda och studenter vid Upp
sala universitet. Buss: 2, 7, 12, (hållplats
Evolutionsmuseet).

Disagården

The Museum of Evolution

Open-air museum showing rural culture in
Uppland. Houses and farmyards give a true
notion of peasant life in the latter part of
the 19th century. Native breed livestock and
culturehistorical cultivation. Great Midsummer
celebrations.

Uppsala University’s natural history museum
displays unique collections of minerals,
fossils, dinosaur bones, plants and animals.
Café and museum shop.

Gamla Uppsala, 018-16 91 00/80
www.upplandsmuseet.se
disagarden@upplandsmuseet.se
May & Sep schools only. Area open daily
Jun–Aug 10–17. Free entrance to the area
except on Midsummers Eve. Mon–Sat free
guided tours. Bus: 2, 110, 115.
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Mineralogy & Palaeontology: (6a) Norbyv. 22,
Zoology: (6b) Villavägen 9,
Botany & administration: (6c) Closed to the
public, visits by agreement only, Norbyvägen 16,
018-471 27 39
www.evolutionsmuseet.uu.se
www.facebook.com/Evolutionsmuseet
info@em.uu.se
Tue–Sun 12–16, adm. 50:-, under 18s free,
free admission for employees and students
at Uppsala University. Bus: 2, 7, 12 (request
stop Evolutionsmuseet).

7. Fredens Hus

8. Gamla Uppsala museum

Fredens Hus är en samlings
plats för fred, mänskliga
rättigheter och möjligheter.
Vi är Uppsalas första mobila
museum och har interaktiva och
tankeväckande utställningar om
allt ifrån fredsförebilder och kli
mathotet till rasism och sexuel
la trakasserier. Vi bedriver även
en pedagogisk skolverksamhet
med fysiska och digitala work
shopar där elever får träna sig i
kritiskt tänkande, konflikthante
ring och civilkurage.

En lika mytisk som mystisk plats,
omtalad i såväl isländska sagor
som i Beowulfkvädet. Här har
människor offrat till och tillbett
sina gudar i 1 500 år. De tre
kungshögarna är symboler för ett
politiskt och religiöst maktcentrum.
Nya undersökningar tecknar en
allt mer spännande bild!

Kolla in vår hemsida fredenshus.se för att se
var våra utställningar befinner sig just nu.
info@fredenshus.se www.facebook.com/
Fredenshus Instagram@fredenshusofficial
House of Peace
The House of Peace is a hub for peace,
human rights and possibilities. We are
Uppsala’s first completely mobile museum.
In our exhibitions you will learn about peace
profiles, the climate threat, racism and
sexual abuse. Moreover, the House of Peace
conducts educational programs and produces
live and digital educational materials for a
variety of audiences.
Check out our website fredenshus.se to see
where our exhibitions are right now.
info@fredenshus.se www.facebook.com/
Fredenshus Instagram@fredenshusofficial

Disavägen 15, Gamla Uppsala
www.upplandsmuseet.se
018-23 93 01
Jan–mars: mån, ons, lör, sön 12–16. April, maj
& sep: alla dagar 10–16. Jun–aug: alla dagar
11–17. Övrig tid öppet för bokade grupper. Entré
100:-, barn och ungdomar upp till 18 år gratis.
Buss: 2 (avstigning Kungshögarna).

Old Uppsala Museum
A mysterious and mythical place, mentioned
both in the Icelandic sagas and the Beowulf
poems. Here people have made sacrifices to and
worshipped their gods for 1 500 years. The three
mounds are symbols of a political and religious
center of power. New investigations point to an
even more interesting history!
Disavägen 15, Gamla Uppsala
www.upplandsmuseet.se
018-23 93 01
Jan–Mar: Mon, Wed, Sat & Sun 12–16.
Apr, May & Sep: open daily 10–16.
Jun–Aug: open daily 11–17. Other hours are
available for bookings. Adm. 100:-, under 19s
free. Bus: 2 (request stop Kungshögarna).
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9. Gustavianum renoveras

10. Linnés Hammarby

Gustavianum är stängt för
renovering. Syftet med renover
ingen är att förbättra klimatet
i byggnaden och att utöka
utställningsytorna. I det nya
Gustavianum kommer fler av
universitetets skatter kunna
visas med större omsorg om
föremålen. Gustavianum håller
stängt under hela 2022 och
beräknas öppna igen under
vintern 2023/2024.

Carl von Linnés gård är en av
Sveriges bäst bevarade lant
liga 1700-talsmiljöer. Här finns
husgeråd, kläder, konst och
arbetsrummet med de unika
botaniska planscherna.
I parken frodas många av
de växter Linné själv odlade.
Kulturreservat med humlegård
och flera naturstigar.

Akademig. 3, 018-471 75 71
www.gustavianum.uu.se
museum@gustavianum.uu.se

3 km från Danmarks kyrka, 018-471 28 38
www.hammarby.uu.se, bokning@botan.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
Maj–aug tis–sön, sep fre–sön 11–17,
grindarna stängs 20, entré 100:-, under 18 år
gratis, buss: 102 (186) + 1,5 km promenad.
Kulturreservatet öppet året runt.

Gustavianum is under renovation
Gustavianum is closed for renovation.
The primary aims of the renovation are to
improve the environmental conditions in the
building and to increase the exhibition area.
In the new Gustavianum it will be possible
to display more of the University’s treasures
in optimal conditions for the precious
objects. Gustavianum is closed under 2021
and estimates to open during the winter
2023/2024.
Akademig. 3, 018-471 75 71
www.gustavianum.uu.se
museum@gustavianum.uu.se
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Linnaeus’ Hammarby
Linnaeus’ summer house is outstanding! See
his study with unique wallpaper of botanical
engravings and the museum with his lecture
chair and an oar ﬁsh. Many plants cultivated
by Linnaeus himself thrive in the park. Visit
the cultural reserve with kitchen garden and
nature trails.
Ca. 15 km SE Uppsala, 018-471 28 38
www.hammarby.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
bokning@botan.uu.se
May–Aug Tue–Sun, Sep Fri–Sun 11–17, the
gate closes at 20, adm. 100:-, under 18s
free, bus: 102 + 1,5 km walk. Culture reserve
open all year round.

11. Linnémuseet

12. Linnéträdgården

Carl von Linnés hem och arbets
plats 1743–78, där han bodde
med sin hustru Sara Lisa och
de fem barnen. I huset varvades
familjeliv med u
 ndervisning,
författarskap och forskning. Se
deras möbler, kläder och högst
personliga ting. Följ med på
en tur genom vetenskap och
vardag på 1700-talet!

Innanför ett grönt staket ligger
Sveriges äldsta botaniska
trädgård, med pedagogiska
rabatter, strama häckar, kärr och
dammar. Här iakttog Carl von
Linné naturens och årstidernas
växlingar. Dagens trädgård är en
levande lärobok i Linnés sexual
system med mer än 1 000 av
de arter Linné odlade.

Svartbäcksg. 27, 018-471 28 38
www.linnaeus.uu.se
bokning@botan.uu.se
Maj & sep, tis–sön 11–17, jun–aug öppet
alla dagar 11–17, entré 100:- (inkl. nr 12),
under 18 år gratis. Fri entré för anställda och
studenter vid Uppsala universitet.

Svartbäcksg. 27, 018-471 28 38
www.linnaeus.uu.se, bokning@botan.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
Maj & sep, tis–sön 11–17, jun–aug öppet
alla dagar 11–17, grindarna stängs 20, entré
100:- (inkl nr 11), under 18 år gratis.
The Linnaeus Garden

The Linnaeus Museum
Welcome to Linnaeus’ home and place
of work between 1743–78, where he
lived with his wife Sara Lisa and their ﬁve
children. Family life interplayed with lectures,
authorship and research. See this wonderful
18th century home with its handcoloured
wallpapers, furniture, clothes and personal
objects.
Svartbäcksg. 27, 018-471 28 38
www.linnaeus.uu.se
bokning@botan.uu.se
May & Sep, Tue–Sun 11–17, Jun–Aug open
daily 11–17, adm. 100:- (no. 12 incl.), under
18s free. Free admission for employees and
students at Uppsala University.

The Linnaeus Garden from 1655 was the
first botanical garden in Sweden. It is laid
out in the French Style and restored following
Linnaeus’ design from 1745. Today more
than 1,000 species are grown here. All known
to have been cultivated by Linnaeus and
arranged according to his sexual system.
Svartbäcksg. 27, 018-471 28 38
www.linnaeus.uu.se
www.facebook.com/uppsalalinneanska
bokning@botan.uu.se
May & Sep, Tue–Sun 11–17, Jun–Aug open
daily 11–17, the gates close at 20, adm.
100:- (no. 11 incl.), under 18s free.
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13. Medicinhistoriska
museet

14. Museijärnvägen
Lennakatten

Museet berättar om hälsa och
sjukdom i kropp och själ genom
historien. Här får du veta mer
om medicinsk praktik, kirurgiska
instrument, folkliga kurer och
hur mediciner tillverkades på
apotek. Den psykiatrihistoriska
utställningen handlar om livet,
vården och arbetet på Ulleråkers
sjukhus.

En historisk resa genom be
tagande natur efter ånglok i
pietetsfullt renoverade vagnar.
Museijärnvägen i Uppland –
Uppsala–Länna–Faringe 33 km
– bevarar det kulturhistoriska och
tekniska arvet från järnvägens
barndom. Restaurerade auten
tiska stationsmiljöer förstärker
den ovanliga upplevelsen av att
färdas till skarvdunk i 40 km/tim.

Eva Lagerwalls v. 8, 018-611 26 10
www.medicinhistoriskamuseet.uu.se
www.facebook.com/medicinhistoriskamuseet
Bokning: info@mhm.uu.se
Öppet helgfri tis & tor 13–17, fri entré. För
helgöppet, föredrag, visningar och priser se
hemsidan. Buss: 4.
Museum of Medical History
The museum tells the story of health and
sickness in body and mind through h
 istory.
Find out more about medical practices,
surgical instruments, folk remedies and how
pharmacies prepared and dispensed their
medicines. The psychiatric history exhibit is
dedicated to the life, work and care at the
Ulleråker psychiatric hospital.
Eva Lagerwalls v. 8, 018-611 26 10
www.medicinhistoriskamuseet.uu.se
info@mhm.uu.se
Tue, Thu 13–17 (except holidays). Also open
certain weekends, visit the website for dates
& details. Guided tours bookable any day. Free
admission weekdays. Bus: 4.
10

Uppsala Central, spår 10, Stationsgatan 11,
018-13 05 00
www.lennakatten.se
För tidtabell och priser se hemsidan.
Lennakatten kan specialbokas.
The Heritage Railway – Lennakatten
A historical trip in devotedly restored coaches
hauled by a steam locomotive! The railway –
Uppsala–Länna–Faringe 33 km – maintains
the heritage from when the railway was in its
infancy. Nature and authentic station settings
strengthen the experience.
Uppsala Central Station platform 10,
Stationsgatan 11, 018-13 05 00
www.lennakatten.se
For timetable and prices see the website.
Lennakatten can be specially booked.

15. Professorshemmet
i Kulturkvarteret
Walmstedtska
Stig in i historien och besök
professorhemmet från sent
1800-tal där tiden tycks ha
stått stilla. Här bodde professor
Herman Rydin med sin hustru
Eleonora och deras fyra barn.
Vi får höra om familjens dagliga
liv till vardags och fest, men
också om tjänstefolket, Lovisa
och Gustava, och deras arbete.
Från den första advent varje år
berättar vi om familjen Rydins
julfirande.
Sysslomansg. 1, 018-16 91 00
www.upplandsmuseet.se
Bokning: pedagogerna@upplandsmuseet.se
Öppet vid aviserade arrangemang och bokade
visningar för grupper.
The professor’s home in
Kulturkvarteret Walmstedtska
Step into history and visit a local professor’s
home from the late 19th century where time
seems to have stopped. A world of pearl
embroidery, shining copper and worn wooden
floors.
Sysslomansg. 1, 018-16 91 00
www.upplandsmuseet.se
bookings: pedagogerna@upplandsmuseet.se
Special events and open for group bookings.

16. Pumphuset
Välkommen in i Uppsalas första
vattenverk från 1875. Föru
tom pumpar, tryckklockor och
turbiner finns idag en utställning
om vatten, avfall och hållbar
het. De interaktiva stationerna
passar alla åldrar. Pumphuset
har öppet på söndagar 12–16
och vid vissa event, och du kan
boka ett gratis studiebesök.
Munkg. 2, Uppsala Vattens kundtjänst:
018-727 94 00
https://skola.uppsalavatten.se/sv/pumphuset
studiebesok@uppsalavatten.se
Mer information om öppettider finns på hem
sidan. Buss: 3, 4, 8, 100, 101.
The Pump House
Welcome to Uppsalas first waterworks from
1875. Besides pumps, wastegates and
turbines there is an exhibition about water,
waste and sustainability. The interactive
stations are suitable for all ages. The
exhibi¬tion is open on Sundays 12–16, and
for some special events, and you can make a
reservation for a free tour.
Munkg. 2, Uppsala Vatten’s customer service:
018-727 94 00
https://skola.uppsalavatten.se/sv/pumphuset
studiebesok@uppsalavatten.se
More information about open hours are found
at the website. Bus: 3, 4, 8, 100, 101.
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17. Skattkammaren i 
Uppsala domkyrka
Domkyrkans museum har en
medeltida textilsamling av
världsklass, drottning Marga
retas gyllene kjortel, kungliga
begravningsregalier och andra
föremål av guld och silver.
Skattkammaren:
018-430 36 30, bokning 018-430 36 16
www.uppsaladomkyrka.se
Maj–sep mån–lör 10–17, sön & helgd.
12.30–17; okt–apr mån–lör 10–16, sön & helgd.
12.30–16. Stängt 15 apr, 30 apr & 24 jun,
entré 60:-, under 17 år gratis, grupp 45:-/pers.
Domkyrkan:
018-430 36 30/430 36 18
Dagl 8–18; 30 apr & 24 jun 8–12. Begränsad
tillgänglighet vid gudstjänst eller konsert.
The Uppsala Cathedral Treasury
The Treasury displays a world-class collection
of medieval textiles, royal funeral regalia and
numerous objects of gold and silver.
Treasury:
018-430 36 30, bookings 018-430 36 16
www.uppsaladomkyrka.se
May–Sep Mon–Sat 10–17, Sun/holiday 12.30–
17; Oct–Apr Mon–Sat 10–16, Sun/holiday
12.30–16. Closed 15 Apr, 30 Apr & 24 Jun,
adm. 60:-, under 17s free, groups 45:-/pers.
Cathedral:
018-430 36 30/430 36 18
Daily 8–18; 30 Apr & 24 Jun 8–12. Limited
access during service or concert.
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18. Upplandsmuseet
Upplands kulturhistoria inrymd i
Akademikvarnen från 1760-talet,
belägen mitt i Fyrisån. Här visas
Uppsala stads historia och upp
ländsk forntid under 5 000 år.
Omfattande verksamhet med
tillfälliga utställningar, program
och visningar. Rolig lekmiljö för
barn. Museibutik och kafé.
S:t Eriks torg 10, 018-16 91 00
www.upplandsmuseet.se
info@upplandsmuseet.se
Tis–sön 12–17, fri entré.
The Uppland County Museum
The Academy mill from the 1760s houses
cultural history, the rise of Uppsala and
Uppland’s prehistory over 5,000 years.
Temporary exhibitions. Exciting children’s
corner. Museum shop and café.
S:t Eriks torg 10, 018-16 91 00
www.upplandsmuseet.se
info@upplandsmuseet.se
Tue–Sun 12–17, adm. free.

19. Uppsala
industrimuseum

20. Uppsala konstmuseum

I nya museilokaler från januari
2022 väcks minnen från bland
annat bagerier och gjuterier,
senapsfabrik och tryckerier,
kapp- och skofabriker till liv.
Industriminnesmuseet har i mer
än 20 år levandegjort en viktig
epok i Uppsalas historia.

Upptäck museets samlingar
av modern och samtida konst.
Ta del av tillfälliga utställningar
och pedagogisk verksamhet,
exempelvis guidade visningar
och skapande aktiviteter för
barn och ungdomar. Konserter,
soppluncher och panelsamtal.
Museibutik och kafé.

Salagatan 18 B, 1 tr hiss, 070-551 36 00
www.uppsalaindustriminnesforening.se
Aug–juni sön 13–16 eller enligt annonser
ing. Föredrag, filmvisning och guidning av
museet. Entré 50:-. Buss: 2, 3, 30 (avstigning
Vaksalatorg).

Drottning Christinas väg 1 E, Uppsala slott
018-727 24 82
uppsalakonstmuseum.se
konstmuseum@uppsala.se
Mer information om öppettider, aktiviteter och
priser finns på hemsidan.

Uppsala industrimuseum

Uppsala Art Museum

In new museum rooms from January 2022
you can take part of memories from mustard
factory and foundry, bakeries and printing
offices, coat- and shoe factories etc. The
Museum of Industrial Heritage has for more
than 20 years revived an important period in
the history of Uppsala.

Explore the Uppsala Art Museum’s collections
of modern and contemporary art. At the
museum you also find temporal exhibitions,
guided tours, learning and workshops for
children and youths, concerts, lectures and
panel talks. Museum shop and café.

Salagatan 18 B, 1st floor, lift, 070-551 36 00
www.uppsalaindustriminnesforening.se
Aug–Jun Sun 13–16. Entrance 50:-.
Events and summertime opening hours, see
the website. Bus: 2, 3, 30 (request stop
Vaksalatorg).

Drottning Christinas väg 1 E, Uppsala
018-727 24 82
uppsalakonstmuseum.se
konstmuseum@uppsala.se
For opening hours, activities and prices see
the website.
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MISSA INTE • DO

Museidagen
Ett evenemang som arrangeras
gemensamt av samtliga museer.
Söndag 13 n ovember 2022

The Museums Day
An event arranged jointly
by all museums.
Sunday November 13, 2022

Utgåva nr 26 är producerad av
Uppsalamuseernas informationsförening i
samarbete med Destination Uppsala.
Redaktion 2022
Karin Lindström, Biotopia
Björn Stake, Evolutionsmuseet
Tryck: Danagård Litho
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NTE • DON’T MISS

Museinatten
Lördag 4 juni 2022
Spännande aktiviteter på
Uppsalas museer!

The Museums Night
Saturday June 4, 2022
Exciting activities in Uppsala
museums!
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UPPSALA TURISTINFORMATION

Email: destination@uppsala.se

Vi guidar dig rätt i Uppsalas breda
utbud av aktiviteter, aktuella evene
mang, kända besöksmål och lokal
bornas smultronställen. Du når oss
enklast via våra digitala kanaler.

Facebook Messenger (chat):
facebook.com/DestinationUppsala

UPPSALA TOURIST INFORMATION
We will guide you in your search
among Uppsala’s range of activities,
current events, famous attractions,
and the local gems. The easiest way
to contact us is through our digital
channels.
16

Instagram: @destination_uppsala
Chat-bot: på destinationuppsala.se hittar du vår
automatiserade chat-bot som hjälper dig med
svar och tips på enklare frågor dygnet runt.
On destinationuppsala.se you will find our
automated chat bot, which will help you find
answers and tips regarding simple questions.
This service is available 24/7.
Scanna enkelt med din mobilkamera för
att komma i kontakt med oss.
Scan with your mobile camera to get in
touch with us.

www.destinationuppsala.se

INFOPOINTS
Våra InfoPoints finns placerade
runt om i staden för att du enkelt
ska kunna få fysisk hjälp där
du befinner dig. Dessa enklare,
bemannade turistserviceplatser
erbjuder kartor, broschyrer samt
svarar på frågor och ger tips till
aktuella evenemang, sevärdheter
och aktiviteter.
Our InfoPoints are available
throughout the city to provide you
with easily accessible face-toface assistance. These simpler,
manned tourist service points offer
maps, brochures, and answers to
your questions, as well as tips on
current events, attractions, and
activities.

InfoPoints:
l Uppsala kontaktcenter (Contact center –
City of Uppsala)
l Fyrishov
l Fullerö Handel
l Gamla Uppsala Museum (Old Uppsala
Museum)
l Stickspåret Designbutik, Godsmagasinet
l Uppsala Konsert & Kongress
l Uppsala konstmuseum, Uppsala slott
(Uppsala Art Museum, Uppsala Castle)
l 	Uppsala Central Station (UL Customer
Service)

Scanna med din mobilkamera för kontaktupp
gifter och information om vart du kan hitta
närmaste InfoPoint.
Scan with your mobile camera contact
information and information about where to find
the nearest InfoPoint.

www.destinationuppsala.se/infopoints
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info@uppsalasmuseer.se
www.uppsalasmuseer.se
www.facebook.com/uppsalasmuseer
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