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Tro, hopp 
och kärlek



GÅ PÅ MUSEUM MED BARN 
I museets populära barnutställning möter du vikingapojken 
Rådulf, kolgossen Matthias och bondfl ickan Selma. Kika också in 
hos Pelle Svanslös och hans vänner.

Sven Nordqvist och Leif Högström har skapat en spännande 
lekmiljö där barnen kan använda sin kreativitet och fantasi. 
För den som blir trött fi nns böcker, pussel och papper att rita på. 
Eller varför inte göra en alldeles egen Pelle Svanslös-katt?

På entréplan fi nns plats att parkera barnvagnen, lås fi nns att låna. 
Bredvid receptionen fi nns toaletter och skötbord. Hiss fi nns. Vi har ett 
enkelt café där du kan köpa saft, bullar och kaffe i museets reception. 
I museibutiken fi nns roliga presenter och intressanta böcker för barn.

PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

Vårt Uppsala
! tis–sön kl. 12–17 

I den stadshistoriska utställningen förfl yttar du dig genom århundrande-
na, med början i 1400-tals staden där allt kretsar kring domkyrkan. Via 
stadsplaner, hantverkare och industrisatsningar landar du till slut i det 
för många nostalgiska 1950-talet.

Tiden i rummet
! tis–sön kl. 12–17 

I utställningen om Upplands förhistoria möter du en rad livsöden, 
från säljägare till vikingatidens bönder. Generation efter generation 
– alla har satt sina avtryck. 

Du kan följa tre spår; hushållet med det dagliga livet, trakten med gran-
nar och fränder, och världen med händelser som påverkade de forntida 
upplänningarna.



Upplandsmuseet
Mitt i Uppsala centrum

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala 
län. Vi vill spegla en levande, engagerande 
kulturhistoria som ställer frågor om nutid 
och framtid.

Centralt i Uppsala, mitt i Fyrisån, i den gamla 
Akademikvarnen från 1760-talet ligger museet. 
Här visas utställningarna Vårt Uppsala om 
Uppsala stads historia och Tiden i rummet, en 
utställning om uppländsk forntid under 5000 år. 
I fyra våningsplan fi nns en verksamhet med 
utställningar, program och visningar.

!  Öppet tisdag–söndag 12–17 
Fri entré

INFORMATION IN ENGLISH 
UPPLANDSMUSEET is the county museum of Uppsala county. 
The museum is housed in the old Academy mill, dating from the 
1760s. Owned by the university, it used to mill grain for farmers. 
The four fl oors of the mill now houses the reception, a museum 
shop and the Café Phoenix, as well as various exhibitions repre-
senting diverse topics such as cultural history, the emergence of 
Uppsala and 5000 years of prehistoric Uppland. There are also a 
number of temporary exhibitions and an exciting Children’s corner.

For information please phone 018-16 91 00 
or www.upplandsmuseet.se



TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

Tro, hopp och kärlek – sjömanstatueringar
! 13 maj 2017–14 januari 2018

Utifrån tatueringsförlagor från tidigt 1900-tal berättar utställningen 
om varför sjömän tatuerade sig och om motivens ursprung. Nautiska 
stjärnor, fullriggare, exotiska djur, nakna och påklädda kvinnor, svalor, 
rosor, ankare och mycket mer. Idag pryder sig många åter med liknande 
tatueringar, nu kallade Old School. Men är betydelserna de samma? 
Vem väljer fjärilen, vem pinuppan och vem fullriggaren? Och var fi nns 
den nakne mannen? För hundra år sedan var det ingen självklarhet att 
tatuera sig. För sjömännen var det en identitet som stacks in i skinnet 
men det blev också en klassmarkör. Utställningen berättar om historierna 
och infl uenserna bakom motiven och deras utveckling.
Den 12 maj öppnar utställningen Tro, hopp och kärlek

Minns att jag levat
! 8 april 2017–8 april 2018

En stämningsfull utställning om vår sista viloplats, om gravminnen från 
olika tider och vad de kan berätta. Hur vill vi själva bli ihågkomna? 

För många är kyrkogården en stilla, vilsam plats omgärdad av lummiga 
lövträd. En plats att sörja på, vårda och minnas nära och kära. Gravvårdar 
blev allt vanligare från 1800-talets slut och allmänna under 1900-talet. 
Högresta stenar omgärdade av smidesstaket, träkors nedstuckna i gräset, 
smideskors tillverkade av brukens smeder, enkla inskriptioner och mångor-
dade hyllningar. Allt samlat innanför kyrkogårdsmuren. 

Upplandsmuseet har sedan 2013 inventerat gravplatser och gravvårdar på 
ett antal av länets kyrkogårdar.

Badlif
! 17 juni 2017–10 september 2017

Öregrund och Östhammar. Två städer i havsbandet med lång historia. 
Båda var vid sekelskiftet 1900 kända för sitt badliv med kallbadhus, 
societetshus, caféer, restauranger och blåsorkestrar. En tid då välbärga-
de stadsbor längtade till landet, till frisk luft och havsbad. Ett fl ärdfullt 
nöjesliv långt från storstaden. Badlivsepoken sträcker sig 1880–1930. 
Sedan skaffar sig många egna sommarhus och bil och därmed är 
pensionatens tid förbi. Möt städerna fångade i några av den tidens 
fotografers bilder, ortens fotografer Brita och Elis Skötsner-Edhlund och 
den sommarboende fotografen Carl Gustaf Kahl.



20/5 Täljträff för alla arrangeras av museets hemslöjdskonsulenter

21/5 Gunnar Wennerberg 200-års jubileum. Föredrag och musik. 
kl. 13 Landstingskören framför musik av Gunnar Wennerberg, bl.a. 
ur sångsamlingen Gluntarne.
kl. 14 Vem var Gunnar Wennerberg? Ett föredrag av Erik Hellerstedt 
om statsmannen, samhällsbyggaren, retorikern, poeten, kompositö-
ren och musikern Gunnar Wennerberg.

2/6 kl. 15 Öppen visning av Tro, hopp och kärlek 
– om sjömans tatueringar med genusperspektiv

3/6 Museinatten, öppet på museet med föredrag och visningar kl. 12–22

9/6 kl. 15 Öppen visning av Badlif 
– badhusepoken i Öregrund och Östhammar

16/6 kl. 15 Fredagsvisning av Tro, hopp och kärlek – om sjömanstatueringar

12–13/8 Ullmarknad i Österbybruk.

18/8 kl. 15 Öppen visning av utställningen Badlif

19/9 kl. 15 Öppen visning av Tro, hopp och kärlek – om sjömanstatueringar

25/8 kl. 15 Öppen visning av Minns Att Jag Levat

26/8 Badlif. Hel temadag med massor av aktiviter.

1/9 kl. 15 Öppen visning av Tro, hopp och kärlek – om sjömanstatueringar

8/9 kl. 15 Öppen visning av utställningen Badlif

9/9 kl. 12–24 Kulturnatten. 12 timmar fyllda med program och aktiviteter

15/9 kl. 15 Öppen visning av utställningen Tiden i rummet

22/9 kl. 15 Öppen visning av professorshemmet i Walmstedtska gården

21–23/9 kl. 12–20 Uppsala fotofestival på Upplandsmuseet

24/9 kl. 12–17 Uppsala fotofestival på Upplandsmuseet

29/9 kl. 15 Öppen visning av Tro, hopp och kärlek – om sjömanstatueringar

Kalendarium
Sommar 2017
! Öppetider tis–sön kl. 12–17

Det händer mycket på Upplandsmuseet. Välkommen på visningar, 
föredrag och andra aktiviteter för såväl barn som vuxna. 
Mer information om våra evenemang hittar du på museets hemsida.
www.upplandsmuseet.se

Öppettider i museet 
Tisdag–söndag kl. 12–17.
Stängt midsommarafton och 
midsommardagen. 

Fri entré!
Avgift endast vid särskilda program 
och för bokade grupper. 

Bokade visningar
För information och bokning 
tel 018-16 91 00 eller 
www.upplandsmuseet/bokning.

Pedagogisk verksamhet
Upplandsmuseet erbjuder en aktiv 
och spännande pedagogisk verk-
samhet med länets kulturhistoria 
som kunskapsbas. Vi riktar oss till 
förskola, grundskola, gymnasium, 
särskola, vuxenskola, sfi, folkhög-
skola, studieförbund och universitet. 
Museipedagogerna tar upp aktuella 
samtidsfrågor och kopplar dem till 
både dåtid och framtid.

Tillgänglighet
Handikapparkering på museigården. 
Entrédörr med dörröppnare. Hiss. 
Handikapptoalett med skötbord  för 
barn. Hörslinga i hörsalen. Portabla 
hjälpmedel och rullstol finns att låna. 

Besöksadress 
S:t Eriks torg 10, Uppsala
Växel: 018-16 91 00
Reception/museibutik: 018-16 91 01
E-post: info@upplandsmuseet.se

Mer information 
och aktuella program
www.upplandsmuseet.se
Information finns också tillgänglig 
i museibutiken.




