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Historik i korthet
1869 Upplands forruninnesförening bildas
1907 Redaktör Axel Johansson tar initiativet till
bildandet av Upplands kulturhistoriska
museum. Första museikommitten tillsätts
1908 Andra museikommitten tillsätts
1909 Upplandsmuseet första styrelse bildas och
publicerar upprop om insamling. Föremålsinsamlingen påbörjas i september
1911 Upplandsmuseet visas för allmänheten för
första gången
1922 Samlingarna deponeras hos Museet för nordiska fornsaker i Gustavianum. Arvid Julius
påbörjar en ny katalog och föremålen märks
med bokstäverna UM
1923 Wera von Essen blir första kvinnliga styrelseledamoten i Upplands forruninnesförening
1927 Nils Ålenius får ansvar för föremålsinsamlingen
1929 Hilmer Åbergs donation. Henri Ostis
fotosamling köps in
1935 1935 års museikommitte tillsätts
1937 Utställningslokalerna i Gustavianum
minskas
1939 Nils Sundquist blir Upplands förste landsantikvarie
1940 Stora delar av samlingarna evakueras till
flera lokaler i Uppland
1946 Uppsala universitet säger upp
Upplandsmuseet från Gustavianum.
Inga föremål utställda
1947 1947 års museikommitte tillsätts med uppdraget att utreda ett kulturhistoriskt museum
för Uppsala stad. Påbörjar insamling av föremål från Uppsala. Museistyrelsen avskaffas
1948 De utlokaliserade samlingarna flyttas tillbaka
till Uppsala
1951 Landsantikvarien blir föreståndare för
Upplandsmuseet. Anna-Märta Berg får fast
tjänst som amanuens
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1953 Museikommittens uppdrag utvidgas till att
även utreda ett landskapsmuseum i Uppsala.
Constance Anderssons donation
1954 1947 års museikommitte redovisar sitt betänkande om ett stads- och landskapsmuseum i
Uppsala. Två förslag på museets placering,
dels i Saluhallsområdet och dels i kvarteret
Munken. Kommitten för tillvaratagande av
fornfynd i Uppsala avvecklas. De arkeologiska fynden tillfaller Upplands fornminnesförening
1956 1955 års museidelegerade tar fram slutgiltigt
förslag för Upplandmuseets placering i
Akademikvarnen. 1956 års restaureringsoch organisationskommitte tillsätts
1957 Samlingarna rengörs och katalogiseras, ett
kortregister över samlingarna påbörjas.
Ombyggnationen av Akademikvarnen påbörjas
1958 Akademikvarnen färdigrestaurerad. Bygget
av utställningarna påbörjas.
Fornminnesföreningens expedition flyttas till
Akademikvarnen
1959 Stiftelsen Upplandsmuseet bildas.
Upplandsmuseet i Akademikvarnen invigs
1970 Upplandsmuseet övertar Disagården
1972 Nytt föremålsmagasin i kvarteret Sleipner,
Uppsala. 1922 års föremålskatalog avvecklas
och man övergår till Skoklosterblanketten
1993 Uppsala kommun frånträder som huvudm an. Uppsala läns landsting tar huvudansvaret tillsammans med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.
Upplandsmuseet blir huvudman för länshemslöjdskonsulenterna
1996 Ny hörsal i Akademikvarnen
1997 Upplandsmuseets Faktarum öppnas
1998 Arkeologiska avdelningen inrättas
2001 Nytt föremålsmagasin i Morgongåva invigs

