
 

 Gjutet och brutet  
  

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder 
till årsmöte med exkursion till 
Alunda järngjuteri och Ramhälls 
gruva torsdagen 23 maj 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Meddelande nr 36 från Föreningen Bergslagsarkiv 

 



 
 

Program 
 

10.00 Buss avgår från Storgatan vid Uppsala konsert & kongress (ca 350 meters 
 promenad från järnvägsstationen) 
10.35 Förmiddagsfika med smörgås, Centrumkonditoriet i Alunda 
11.15 Avresa från konditoriet till Alunda järngjuteri 
  
   Inför besöket vid järngjuteriet indelas deltagarna i två grupper. 
 
11.30 Grupp 1: gjuterihistoria, filmvisning och inköpsmöjlighet 
   Grupp 2: visning av gjuteriet 
12.15 Grupp 1: visning av gjuteriet 
   Grupp 2: gjuterihistoria, filmvisning och inköpsmöjlighet 
13.00 Avresa från järngjuteriet till Ramhäll 
13.30 Lunch i Ramhälls bygdegård 
14.15 Årsmöte sammastädes 
14.45 Guidad vandring runt Ramhälls gruva 
16.15 Eftermiddagsfika i bygdegården 
17.00 Avresa från Ramhäll till Uppsala 
17.40 Ankomst till Uppsala. 
 
Framsidan: Laven i Ramhäll. Foto: Jakob Ehrensvärd. 
Till höger: Vid Ramhälls gruva. Bild: Tekniska museet 
(digitaltmuseum.se, TEKA0144423).  



 

 
 

Vid Alunda järngjuteri omformas järnskrot till nya föremål. Gjuteriet är ett av landets minsta och 
namnkunnigt särskilt för sina gjutjärnsurnor i såväl klassiska som nyskapade former. Foto: Björn 
Ullhagen. Ramhälls gruvas historia är lång och intressant. Den ännu kvarstående anläggningen 
med bland annat lave och anrikningsverk är uppförd kring mitten av 1940-talet och var i bruk i 
cirka trettio år innan driften nedlades. 



 
 
Anmälan 
 
Anmälan skall ske senast torsdagen 16 maj 2019 via epost (info@bergslagsarkiv.se), brev 
(Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 Uppsala) eller 
telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). Notera att deltagarantalet i exkursionen är 
begränsat – anmäl dig gärna tidigt! Vid överbokning äger medlemmar företräde 

framför övriga. För deltagande i enbart årsmötet utan spisning krävs ingen anmälan. 
Meddela samtidigt eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost. 

 
Kostnad och betalning 
 
Deltagande i utflykten inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe kostar per 
deltagare 495 kr för medlemmar och 595 kr för övriga. Beloppet insättes på plusgirokonto 
439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv). 

 

 


