
Släktforskning för nybörjare
tisdag 15 mars 18.00
Släktforskare Fredrik Mejster ger en intro-
duktion till hur man kommer igång med sin 
släktforskning. Fri entré.

Tidskapslar – information om slut- 
förvarat kärnbränsle under 100 000 år
onsdag 30 mars 18.00
Föredrag av Anastasia Pettersson, konsult-
chef, Arkivit och Hans Ruin, prof. I filosofi, 
Södertörns högskola. Fri entré.

Ångkvarnen 2020
tisdag 5 april 18.00
Invigning och presentation av utställningen 
Ångkvarnen 2020 – en fotodokumentation av 
Bodil Lidström. Fri entré.

Ängby park  
– Sveriges mesta poppark
tisdag 12 april 18.00
Lennart Runnding visar bilder och berättar 
om Ängby park och de legendariska artis-
ter som har spelat där från 1960-talet och 
framåt.  
Samarrangör: Uppsala musikarkiv. Fri entré.

Sirius – en vital del av Uppsala  
sedan 1907
tisdag 19 april 18.00
Svante Brinkhagen föreläser om IK Sirius 
historia med utgångspunkt från sin bok.  
Fri entré.

Fyriskällan 
program våren 2022

Norsen – ”blotta lukten av denna ved-
ervärdiga fisk jaga folk av gatorna”
tisdag 26 april 18.00
Ingvar Svanberg, etnolog och forskare, talar 
om fisken nors, som en gång i tiden avyttra-
des i stora mängder på Fyristorg. Föredraget 
handlar om norsens betydelse förr och nu, 
om fiskfestivaler och etnobiologi. Entré 40 kr.

Judarnas historia i Sverige
tisdag 3 maj 18.00
Carl Henrik Carlsson berättar om judarnas 
historia i Sverige utifrån sin Augustnomine-
rade bok. Fri entré.

Från Elvis till progg
tisdag 10 maj 18.00
Christer Johansson och Lennart Runnding 
visar bilder och berättar om Uppsalas pop-
band 1960–1970.  
Samarrangör : Uppsala musikarkiv. Fri entré.

Uppsalas största majbrasa
tisdag 17 maj 18.00
Benny och Gunilla Kullinger berättar  
om den stora branden den 16 maj 1702,  
då tre fjärdedelar av Uppsala brann ner på  
14 timmar. Fri entré.

Ulla Winblad på andra sidan dikten
tisdag 24 maj 18.00
Ulla Winblad är känd som en fiktiv gestalt hos 
skalden Bellman. Men vem var verklighetens 
Ulla Winblad – Maria Christina Kiellström? 
Föredrag av Rebecka Lennartsson, docent i 
etnologi och forskningschef på Stadsmuséet i 
Stockholm. Entré 40 kr.

UTSTÄLLNINGAR
Mitt Uppsala – bilder av Lars-Åke Raab  
1 mars–1 april
Ångkvarnen 2020 – en fotodokumenta-
tion av Bodil Lidström  
5 april–23 juni

Välkomna till Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15.


