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 ProgramProgramProgramProgram    
 

09.30 Förmiddagskaffe med smörgås hos Stinsens kiosk & kafé i Sandvikens 

järnvägsstation 

10.00 Buss avgår från Sandvikens järnvägsstation till Sandvik (järnverket) 

 

   Inför besöket vid Sandvik indelas deltagarna i två grupper. 

 

10.15 Grupp 1: visning av utställning om Sandvik 

   Grupp 2: visning av industrin 

11.45 Grupp 1: visning av industrin 

   Grupp 2: visning av utställning om Sandvik 

13.15 Buss avgår från Sandvik till Göranssons arena 

13.30 Lunch med efterföljande årsmöte i Göranssons arena 

14.30 Visning av Göranssons arena 

15.15 Guidad busstur i Sandvikens tätort 

16.00 Eftermiddagskaffe med sötsak hos Stinsens kiosk & kafé i Sandvikens 

järnvägsstation 

 

 Framsidan: Lastning av plåtmanufaktur vid Sandvikens järnverk 1950. Foto: Seved Walther. Källa: samlingsportalen.se (bild Jvm.KBDB01920). 



 

    
    

Sandvik ABSandvik ABSandvik ABSandvik AB räknar sitt ursprung från Högbo 

stål- och jernverks AB, grundat i Sandviken 

1862 av Göran Fredrik Göransson, mannen 

som införde bessemermetoden till Sverige 

och »förvandlade Henry Bessemers geniala 

hugskott till en industriellt funktionsduglig 

stålberedningsmetod tidigare än någon annan, 

t.o.m. tidigare än uppfinnaren själv» (Svenskt 

biografiskt lexikon). Sandvik tillverkar idag 

bl.a. en mängd produkter av rostfritt stål och 

skilda speciallegeringar.    

År 2009 skänktes den nybyggda GöransGöransGöransGörans----

sons arena sons arena sons arena sons arena av Göranssonska stiftelserna till 

Sandvikens kommun. Byggnadens storlek 

är imponerande – golvytan motsvarar fyra 

ishockeyplaner, läktarna rymmer 3 100 sit-

tande besökare och taket når som mest en 

höjd av 28,5 meter. 

 

    



    

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälan    
 

Anmälan till seminariet skall ske senast fredagen 21 april 2017. Anmälan kan lämnas 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 ärNotera att deltagarantalet i exkursionen ärNotera att deltagarantalet i exkursionen ärNotera att deltagarantalet i exkursionen är begränsat till 50  begränsat till 50  begränsat till 50  begränsat till 50 –––– anmäl dig gärna tidigt! anmäl dig gärna tidigt! anmäl dig gärna tidigt! anmäl dig gärna tidigt! Vid  Vid  Vid  Vid 

överbokning äger medlemmar företräde framför övriga.överbokning äger medlemmar företräde framför övriga.överbokning äger medlemmar företräde framför övriga.överbokning äger medlemmar företräde framför övriga. 

 

Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om vegetarisk kost. 

 

 

Kostnad och betalningKostnad och betalningKostnad och betalningKostnad och betalning    
 

Deltagande inkl. förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe kostar per deltagare 450 

kr för medlemmar och 525 kr för övriga. Beloppet insättes på plusgirokonto 439 81 43-0 

(Föreningen Bergslagsarkiv). 

 

 


