
KANSLI, ÖPPETHÅLLANDE M. M. 

Tjänstemä nnen trä ffas på ka nsliet, S: t Eriks g rä nd 6, U ppsala, rn rdagar, 

företräd esvis må ndagar, kl. 9-1 2 och 13-16, lördaga r s tä ng t. Ärenden a\· 

brådska nde a rt , såsom på träffad e fo rnfynd eller ho t om ru bbning aY fo rn

minnen , kan göras även å tj ä nstemä nnens bostadstelefoner å annan tid ä n 

tj ä nstetid. Kansliet tel. 018/ 10 22 90 vxl. 

Landsantikvarie och museichef Ola Ehn. Bostadstel. 01 8/32 40 37 . 

An tikvarie och landsantikva ricns stä llfö reträd a re Anna-.\!färta Berg. 

Bostadstel. 0224/ I 35 34. 

Antikvarie Lars Cez:.elius. Bos tad stel. 0 18/1 0 30 94. 

Antikva rie Karin Wretin. Tjänstledig . 

Museilektor Helena Harnesk. Bostadstel. 018/ 12 45 05. 

Museiintendent Kastin Berg. Bostads tel. 08/ 30 46 52 . 

Upplandsmuseets reception i museibyggnaden S: t Eriks torg 10, tel. 

01 8/ l 0 22 90 vxl, lä mnar a lla u pplysningar om U pp landsmusects \ crk

samhet, såsom \·isninga r, föredrag, museets kaffesen-ering, fo rn minnes

foreningens utflykter, exkursioner m. m. 

Upplandsmuseet är öppet va rdaga r kl. 12-16 (I maj-30 septem ber kl. 11 - 16), 

lördaga r kl. 11 - 16 ( I maj-30 septem ber kl. 10- 16), sön- och helgd aga r 

kl. 12- 17. Museet hå lles ä\cn öppet på and ra tider for grupper efter 

förha nds bes tä Ilning . 

11 rilmstedtska gårdens museivåning, Sysslomansga tan I , U ppsala , h m·ud

byggnaden I tr. , ä r öppen lö r- och söndaga r kl. 12- 14 . .\1 useivå ningen kan 

även ses på andra tider av grupper efter fo rhandsbcställ ning i U pplands

museets recep tion . 
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