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Bergslagsarkivens Uppsala 
 

Tre studiebesök fredagen 23 september 2022 

 
Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till en dag i Uppsala. Programmet 
börjar med förmiddagskaffe och omfattar därefter ett besök i Carolina 
rediviva, Uppsala universitetsbiblioteks ståtliga huvudbyggnad, där 
material med anknytning till Bergslagen visas. Efter lunch fortsätter vi till 
Uppsala arkivcentrum för visningar av dels Riksarkivet, Landsarkivet i 
Uppsala, där skilda arkiv med relevans för Bergslagsforskningen kommer 
i centrum, dels Institutet för språk och folkminnen, vars personal visar 
dialekt-, namn- och folkminnesmaterial från Bergslagen och dessutom 
demonstrerar digitalisering av äldre ljudinspelningar. Mellan visningarna 
serveras eftermiddagskaffe med bulle bakad på ekologiskt mjöl från Väst-
manland. 
 
Samling hos Kafé Carolina (Carolina rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1) 
med förmiddagskaffe med smörgås från 09.45. Studiebesöket börjar 
10.30. Mellan Carolina rediviva, restaurangen och Uppsala arkivcentrum 
(von Kraemers allé 19) promenerar vi. Dagen avslutas 17.15. 
 

 
 
Carolina rediviva. Foto: Mirko Junge. 

 



 
 
Anmälan och betalning 
 
Anmälan till arrangemanget skall vara inkommen senast måndagen 19 
september 2022. Anmäl dig emellertid gärna så snart som möjligt! Plats-
antalet är begränsat. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslags-
arkiv.se), brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, 
Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Henriksson). 
Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om 
vegetarisk eller vegansk kost. 
 
Deltagande i besöket inklusive förmiddagskaffe med smörgås, lunch och 
eftermiddagskaffe med bulle kostar per deltagare 350 kr. Beloppet 
insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv). 
 
 

 
 

Välkommen till Uppsala arkivcentrum! 

  
 

  Erbjudande 
Arrangemanget är öppet för alla, men härmed ett 
erbjudande till den som inte är medlem: sätt in 
sammanlagt 525 kronor så får du utom deltagande i 
dagen också årsboken Bergslagshistoria 2022 och 
som bonus årsboken Bergslagshistoria 2021! Läs mer 
om årsböckerna och föreningen på nätsidan 
www.bergslagsarkiv.se. 


