
Här hittar du oss! 
You’ll find us here! 
1. Sjöfartsmuseet Akvariet
Karl Johansgatan 1–3
2. Göteborgs stadsmuseum
Norra Hamngatan 12 
3. Röhsska museet
Vasagatan 37–39
4. Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall
Götaplatsen

Göteborgs museer och konsthall är en del av Göteborgs Stad. 
Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Gothenburg’s museums and kunsthalle are part of the City of 
Gothenburg. Co-financed by Region Västra Götaland.

GÖTEBORGS KONSTHALL
Möt svensk och internationell samtidskonst som 
förflyttar gränser. Här kan du utforska mångfalden i 
kreativt skapande genom utställningar och aktiviteter för 
alla åldrar. Alltid fri entré.

www.goteborgskonsthall.se 

Göteborgs Konsthall 
Encounter Swedish and international contemporary 
art that pushes boundaries.  Explore the diversity of 
creativity through exhibitions and activities for all ages. 
Free admission at all times. 

www.goteborgskonsthall.se
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Ett kort.
Obegränsade upplevelser.
One card. Unlimited experiences. 

• Museikort 130 kronor, seniorpris 110 kronor. 
• Dagsbiljett 65 kronor.
• Fri entré under 20 år.

Museikortet gäller som entré* under ett kalenderår på Göteborgs 
konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet och 
Sjöfartsmuseet Akvariet. Göteborgs Konsthall har fri entré.

The Museum Card is valid as admission during one calendar year to the 
Gothenburg Museum of Art, Gothenburg City Museum, the Röhsska 

Museum and the Maritime Museum & Aquarium.

* Förhöjd avgift kan förekomma till vissa utställningar. 
* A higher entrance fee may be charged for certain exhibitions. 

Dramatisk historia, 
banbrytande design och 
konst i världsklass!
 
 
Experience dramatic history, ground-
breaking design and world-class art at 
Gothenburg’s museums and kunsthalle



GÖTEBORGS 
STADSMUSEUM 
Följ med på en tidsresa genom 12 000 år av dramatisk 
historia. I det anrika Ostindiska huset från 1750-talet möter 
du en av Sveriges största kulturhistoriska samlingar – från 
landets enda utställda vikingaskepp till världens första 
Volvo. 

www.goteborgsstadsmuseum.se

Museum of Gothenburg 
Join us on a journey through 12,000 years of dramatic 
history.  In the historic East India House, which dates from 
the 1750s, you’ll encounter one of the largest cultural history 
collections in Sweden – from the only Viking ship exhibited 
in Sweden to the world’s first Volvo. 

www.goteborgsstadsmuseum.se

RÖHSSKA MUSEET
Upptäck designklassiker från alla tider.  
Röhsska museet är en unik plats för design och 
konsthantverk. Hos oss möter du design, mode och 
form från olika epoker – från östasiatiska drakmotiv till 
dansande figuriner. Välkommen att utforska världen 
genom design! 

www.rohsska.se

Röhsska Museum 
Discover design classics from every era.  
The Röhsska Museum is a unique place for design and 
crafts. You’ll encounter design, fashion and form from 
different eras – from East Asian dragon motifs to dancing 
figurines.  You’re welcome to come and explore the world 
through design! 

www.rohsska.se

GÖTEBORGS 
KONSTMUSEUM 
Besök ett av norra Europas främsta museer för bildkonst.  
Här samsas verk av mästare som Picasso, Rembrandt och van 
Gogh med nordiska storheter som Carl Larsson och Sigrid 
Hjertén, bredvid svensk och internationell samtidskonst. 
Välkommen att lära känna dina favoriter eller upptäcka nya!

www.goteborgskonstmuseum.se

Gothenburg Museum of Art 
Visit one of the foremost museums of visual art in  
northern Europe. Works by masters such as Picasso, 
Rembrandt and van Gogh are housed alongside Nordic  
greats such as Carl Larsson and Sigrid Hjertén as well as 
Swedish and international contemporary art. You’re welcome 
to come and get to know your favourites or discover new 
ones! 
 
www.goteborgskonstmuseum.se 

SJÖFARTSMUSEET 
AKVARIET   
Utforska havet med alla sinnen. Hos oss hittar 
du saltstänkta berättelser, fantastiska föremål och 
utställningar för stora och små. De nya akvarierna bjuder 
på spännande undervattensvärldar med tångskogar, fiskar 
och ett levande korallrev. Havet är vår värld. 
Välkommen in! 

www.sjofartsmuseetakvariet.se

Maritime Museum and Aquarium  
Explore the sea with all your senses. You’ll find salt-
splashed stories, fantastic objects and exhibitions 
for young and old. The new aquariums offer exciting 
underwater worlds with seaweed forests, fish and a living 
coral reef. The sea is our world. Welcome! 

www.sjofartsmuseetakvariet.se


