
Kultur- och museiverksamheterna
LUNDS UNIVERSITET



Skissernas Museum

Botaniska Trädgården

Historiska museet

Odeum

Världsunikt med sin inriktning 
på den kreativa processen – 
själva konstverkets födelse – 
och konst i det offentliga 
rummet.

Tisdag-söndag 12–17
Onsdag 12–21

En oas mitt i Lund med över  
7 000 växter samt växthuset 
med nio klimatzoner. 

Öppet alla dagar 
Trädgården 06.00 – 20.00 / 21.30 
Växthusen 11-15

Södra sveriges största  
arkeologiska museum.

Öppet 
tisdag-fredag & söndag

Lunds universitets centralt 
placerade musikcentrum för 
studentbaserat musicerande. 

Lunds universitet har genom Botaniska trädgården, 
Historiska museet och Skissernas Museum samlingar i 
världsklass och genom Odeum en 250-årig musik- 
verksamhet.

Kultur- och museiverksamheterna vid Lunds universitet 
erbjuder det omgivande samhället, liksom anställda och 
studenter, ett rikt kulturliv som förmedlar kulturarv och 
söker nya konstnärliga uttryck relevanta för vår samtid. 
De utgör också en arena för utveckling av forskning och 
utbildning samt erbjuder mötesplatser för universitetet 
och dess omvärld.

Lunds universitet är med sin trehundrafemtioåriga  
historia en utpräglad kulturmiljö och har en kultur- 
skapande roll i samhället. Genom att stärka och utveckla 
rollen som kulturbärare främjar universitetet sin sam- 
verkan med allmänheten, kommuner och regioner och 
tydliggör sitt humanistiska uppdrag.

Kultur vid Lunds universitet

https://goo.gl/maps/1CiUn
https://goo.gl/maps/rkx1V
https://goo.gl/maps/nNWgb
https://goo.gl/maps/eHK9R
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Skissernas Museum samlar skissmaterial, förstudier 
och modeller till konst i det offentliga rummet. Museets 
samlingar innehåller internationella mästare som Henri 
Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore, Diego Rivera och 
stora svenska projekt av konstnärer som Isaac Grünewald, 
Sigrid Hjertén, Siri Derkert och Maria Miesenberger.

Finngatan 2 | Tel 046-222 72 83
facebook.com/SkissernasMuseum

skissernasmuseum.se

Botaniska trädgården bedriver en bred verksamhet 
inom botanik, trädgård och miljö.  
Det är en av sveriges mest välbesökta trädgårdar och den 
fungerar som en kunskapskälla, inte bara för universitetet 
utan också för skolor, myndigheter och allmänheten.

Östra Vallgatan 20 | Tel 046-222 73 20 
facebook.com/Botaniskatradgarden

botaniskatradgarden.se

På Historiska museet vid Lunds universitet kan man se 
fynd från järnåldersstaden Uppåkra, föremål från Skånes 
sten-, brons- och järnålder, en stor myntutställning, ett 
kuriosakabinett, medeltida kyrklig konst och föremål från 
Lunds domkyrka. I augusti 2014 öppnar Zoologiska salen, 
nya Antiksalen och Anatomiska samlingen.

Krafts Torg 1 | Tel 046-222 79 44
facebook.com/LundsUniversitetsHistoriskaMuseum

luhm.lu.se

Odeum innefattar konsertserier, föreläsningar, lunch-
konerter och utbildning i dirigering. Odeum ger årligen  
ca 40-45 konserter och föreläsningar. 
Akademiska Kapellet, Lunds Akademiska Kör, Palaestra 
Vokalensemble och Concentio Odei är några av  
ensemblerna som finns inom verksamheten.

Palaestra et Odeum | Paradisgatan 4 | Tel 046-222 72 13
facebook.com/OdeumLundsUniversitet

odeum.lu.se

http://www.odeum.lu.se
http://www.luhm.lu.se
http://www.botaniskatradgarden.se
http://www.skissernasmuseum.se
https://www.facebook.com/SkissernasMuseum
https://www.facebook.com/Botaniskatradgarden
https://www.facebook.com/LundsUniversitetsHistoriskaMuseum
https://www.facebook.com/OdeumLundsUniversitet
https://goo.gl/maps/eHK9R
https://goo.gl/maps/rkx1V
https://goo.gl/maps/1CiUn
https://goo.gl/maps/nNWgb


skissernasmuseum.se

luhm.lu.se

odeum.lu.se

botaniskatradgarden.se

Skissernas Museum

Historiska museet

Odeum

Botaniska trädgården

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

Lunds universitet | K
ultur- och M

useiverksam
heterna | Layout: D

. Eriksson. Foto: M
.Risedal, L. Larsson, J.Persson, E. Rosengren, H

. Persson, G
. M

enander, A
. H

enriksson, D
. Eriksson, E. K

rantz. Tryck: M
edia-Tryck 2014.1

Kultur vid Lunds universitet

http://www.skissernasmuseum.se
http://www.botaniskatradgarden.se
http://www.luhm.lu.se
http://www.odeum.lu.se
http://www.lu.se

