Fredens hus
Förintelseförnekelse och Anne Frank
Bevisen för att Förintelsen har ägt rum är övertygande,
även om man kan tvista om vissa detaljer. Ändå finns det
människor som ifrågasätter eller helt förnekar att detta
skett. Förintelseförnekelse förekom redan sommaren
1945. Motivet till att förneka Förintelsen är ofta att rentvå
nazismen eller att missakta den judiska folkgruppen.
Besök utställningen om Anne Frank och historien om
samhällsutveckling under 1938–1945.

www.uppsalasmuseer.se

Museidagen
Program 12 november 2017
Kl. 12–16 om inget annat anges
Fri entré till alla Uppsalas museer.
Årets tema är Sant eller falskt på museet.

Biotopia
Sant eller falskt om Upplands rovdjur
Vad är egentligen sant eller falskt då det gäller lo, varg
och björn? På Biotopia kan du lära dig mer om de stora
rovdjuren och testa dina kunskaper i vår tipspromenad
ute i parken. Kanske upptäcker du några nya sanningar?
Öppet kl. 11–17
Bror Hjorths Hus
Utanför ramen
Vi tittar på konsten i museet och funderar på bildernas
sanningshalt. I verkstaden ger vi bilder nytt innehåll genom
att fortsätta utanför ramen. Dessutom frågesport ”Sant
eller falskt” – undersök museet för att finna svaren. Pris
till alla.
Kl. 13–16 Verkstad: Bilden utanför ramen.
Visningar:
Kl. 12.30 Familjevisning av Hans Geddas utställning.
Kl. 13 Den sanna bilden? Visning av Hans Geddas
utställning.
Kl. 14 Är det sant? Visning med frågesport av Bror Hjorths
bostad och ateljé.
Domkyrkan, Skattkammaren
Stefans näsa och Eriks reliker
Sant eller falskt – vad vet man om Eriks reliker, Stefans
näsa, drottning Margaretas brynsten? Fråga domkyrko
guider på plats i Skattkammaren och i utställningen Himlen
är här – Reformationsåret 2017. Öppet 12.30–16.00
Evolutionsmuseet
Dinosaurier – vad vet vi? Och hur vet vi det?
Följ med på familjevisning bland Evolutionsmuseets dino
saurier. Vi berättar vad vi vet om dem och deras värld. Hur
jobbar en forskare? Och kan vi lita på det vi ser på film?
Alla visningar är kostnadsfria och för alla åldrar. Först till
kvarn gäller, maxantal per visning är ca 30 personer.
Visningar kl. 13, 14, 15.

Gamla Uppsala museum
Olof Rudbeck- Galning eller geni? Myten bakom mannen.
Gustavianum
Sanningar och lögner i universitetets konst- och
myntsamlingar
För första gången öppnar Gustavianum dörrarna till båda
sina föremålsarkiv i Universitetshuset. Välkommen på turer
i arkiven (måste förbokas via bokning@gustavianum.uu.se).
Kom och se det du vanligtvis aldrig får se!
Kl. 12.15 Sanningar och lögner i konstsamlingarna.
Kl. 13.15 Äkta, kopierade, falska och fejkade mynt.
Kl. 14.15 Sanningar och lögner i konstsamlingarna.
Öppet 11–16
Medicinhistoriska museets
Kl 13 Visning: Världen inifrån
Kan vi alltid lita på våra sinnesintryck? Hur påverkar kropp,
känslor och kultur hur vi tolkar vår omvärld? Följ med på
visning om färgblindhet, folktro och alternativa verkligheter.
Pumphuset
Sant eller falsk om sopor
Behöver jag rengöra mina förpackningar noggrant? Vad
händer med mitt matavfall och är det någon vits att sortera
färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger ändå allt tillsam
mans? I Pumphusets nya utställning kan du hitta svar och
ställa frågor om återvinning och avfallshantering i Uppsala.
Tropiska växthuset, Botaniska trädgården
Sant och falskt i växternas värld
Följ vägen till sanningen – ibland är den rak och enkel,
ibland snirklig och svår. Hur lättlurad är du?
Tipspromenad: Försök finna raka vägen till sanningen om
tropikernas växter!
Kl. 14 O-troligt: Hur lättlurad är du? Går du på växtexperter
nas alternativa sanningar? Vem har rätt egentligen?
Upplandsmuseet
Sant eller falskt?
Tipspromenad för alla åldrar, kluriga uppdrag för de mindre
barnen och visningar som utmanar dig som källkritisk
besökare.
Kl. 13, 14, 15: Museet visar upp olika föremål och bilder
och ger tre olika förklaringar från olika källor till vad det är
och föreställer. Kan du avgöra vilken källa som är sann?
Uppsala konstmuseum
Bilden av Finland och bilden av naturen.
Visningar av utställningen Itsenäisyys på svenska och på
finska. Utifrån Pia Siréns anti-skog kan du i konstverk
stan delta i en workshop och prova på, i sammanhanget,
ovanliga material för att skapa sann eller falsk natur.
Konstverkstan öppen 13.30–15.30. (Drop-in. Alla åldrar.)
Visningar kl. 13 (svenska), kl. 14 (finska).

