
Hej industriminnesvänner! 
  
En rätt så bra vår har vi haft 
Vi har haft fin kontakt med kulturnämndens ordförande Ewa Edvardsson,  
kulturdirektör Sten Bernhardsson och oppositionens Ulla-Stina Claesson. 
Owe Hedin och Jan Ask träffade dem och samtalade om föreningens  
framtid. De kommer att ha mera kontakter om detta och klimatet var klart  
positivt. Vi känner att vi nått fram nu. Mera kommer senare! 
  
Vi har också noterat ett stigande besöksantal på våra lördagar detta  
halvår. Det kan vara effekter av de välbesökta föredrag vi haft.  
Ett av dessa var då Johan vinberg från Museiföreningen Stockholm- 
Roslagens Järnvägar, MfSRJ, berättade uppländsk järnvägshistoria.  
Ett 90-tal gäster lyssnade. Då det ärorika, historiska Skandisloppet  
gick av stapeln så gladdes vi åt drygt 30 gäster som lyssnade på  
förre tävlingscyklisten Owe Adamson. Det var ett arrangemang i  
regi av Upplands Idrottshistoriska Förening och Uppsala Cykelklubb. 
  
Nya mål! 
Om vi kan fortsätta med såna publikdragare så bör vi kunna få upp  
besöksfrekvensen i utställningshallen. Styrelsen har satt som mål att  
vi ska försöka komma upp till 3.000 under år 2014. Förra året låg vi på  
1.800. Det är ungefärligen den nivån vi legat på några år. År 2008, det  
första i utställningshallen, då hade vi 1.100. Då hade vi haft 19.000  
besök sedan föreningens första utställning i juli-september 1998.  
idag är vi över 30.000. Dessutom närmar sig antalet föredrag som  
Roland hållit snart 350 stycken. Vi har tappat räkningen... 
  
  
Årsansökan  
Ansökan om verksamhetsstöd för 2014 är inlämnad i tid till Kulturnämnden.  
Vi har förhoppningar inför nästa år och beslutet i december tror vi ska 
bli positivt.  
  
Mera och bättre! 
Allt detta kräver mera insatser av oss aktiva. Men det bör gå med  
‘träning’, planering och fler aktiva medlemmar. Styrelsen hade under  
våren en heldag där vår medlem Maths Isacson medverkade några  
timmar. Maths är yrkeshistoriker med inriktning på industrihistoria,  
professor i Uppsala och en av våra första medlemmar. Det var en  
bra dag för oss. Vår slogan formulerades:  
Uppsala Industriminnesförening –  
där minnen och kunskap möts och utvecklas. 
  
H W Södermans släktträff en höjdpunkt! 
Den 11 maj samlades drygt 90 medlemmar av släktföreningen  
efter H W Söderman d ä, Uppsala Ångqvarns grundare, i vår lokal.  



Roland Agius och släktföreningens Claes Melin, vilken även är  
medlem i vår förening, höll uppskattade föredrag. H W Söderman d ä  
var en av de viktigaste och tidigaste företagarna i 1800-talets Uppsala.  
Claes uppehöll sig vid släkthistoriken som han forskar i medan Roland  
redogjorde för det södermanska företagandets historia. Känns fint att  
föreningen fick stå värd för detta. 
  
Semestertid = Industriminnestid! 
Ifall ni är på resande fot i sommar så går det att hitta många  
besöksobjekt genom vår riksförenings årskatalog. Några har redan 
fått denna utdelad per post. Tyvärr får vi inte tillräckligt många ex.  
Så ni övriga får nöja er med att gå in på www.arbetsam.com för att  
se de numera flera hundra arbetslivsmuseer som annonserar varje år.  
  
Här är katalogens länk, dvs att nyttja ifall ni har internetuppkoppling:  
http://www.arbetsam.com/arbetsam/verktyg/katalog/katalog_2013.pdf 
  
Bifogar också vår sommaraffisch. För första gången provar vi med  
några helöppna dagar mitt i sommaren. De är utannonserade i UNT  
under ‘Föreningsnytt’ några dagar i rad. Affischering finns hos alla  
stans bibliotek och Turistbyrån har ett antal A5-blad. Har ni semester- 
gäster så ta med dem till utställningshallen! 
  
Vi har som ni ser guidning i utställningarna 3 ggr per öppetdag. Och vi  
tar även bokade grupper på annan tid. Då tillkommer en avgift men vi  
bjuder på kaffe och bulle. 
  
Information, hemsidan och andra sociala medier 
Vår nya hemsida blir klar i slutet av sommaren. Samma adress gäller  
och där finns en enkel version med programfakta och styrelseadresser.  
Vi kommer att flytta över bland annat Rolands artiklar dit och dessutom  
göra en bildbank och en länklista. Det ska också finnas en interaktiv del  
för medlemmar. Våra stödpartners ska med. Vi kommer att ha en utåt- 
riktad Facebook-sida och vi kommer att lägga ut lite youtube-länkar. De  
som har synpunkter på önskat innehåll ska höra av sig till undertecknad  
info-ansvarig eller till Torbjörn Hedberg som är den direkta länken till  
tillverkaren. Tillsvidare, kolla den tillfälliga sidan!  
  
Vi ska också göra en informationsfolder om föreningen och så förbereder  
vi inlägg i lokala media om våra målsättningar etc. 
  
Kulturnatten 14 september – industriminnesdag 16 november 
Vår sextonde kulturnatt är på gång. Roland medverkar som så ofta förr  
med en stadsvandring. Det blir en film om S:t Eriks som Björn Lööv  
svarar för. Mera kommer. Owe Hedin och undertecknad är ansvariga 
för programmet. Vi vill få in önskemål! 
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Den lördag 16 november har vi aktiviteter för både yngre och äldre  
i lokalen. Owe Hedin m fl i styrelsen arrangerar. Några särskilda  
önskemål? 
  
Teaterprojektet 
När det gäller höstens teaterplaner så blev vi utan de sökta  
bidragen från Riksantikvarieämbetet och från kommunens  
Kulturkontor. Vi avser nu att söka ekonomiskt stöd från andra  
håll. Det finns hopp. Vi är också beredda att öka vår egeninsats  
i någon utsträckning. Men framförallt, alla ni som är medlem i  
någon intresserad förening, hör er för om det finns chans till  
ett större eller mindre stöd till vårt teaterprojekt! 
  
Vad det handlar om? Jo det blir ett antal anpassade scener  
ut tidigare spel som Katarina Ehnmark gjort för oss. ‘Siden,  
senap, cyklar, skor och lera gjorde staden stor’, ‘Mejerispelet’,  
Stadsvandringar med teater och senast ‘Utsikt från ett torg’.  
Undertecknad och Daniel Ahlm, vilken medverkat i spelen  
tidigare, kommer att gå igenom manus och i samråd med  
styrelsen och Katarina göra ett urval av scener som kan passa.   
Vill ni veta mera så hör av er! På en träff nyligen kollade några  
ur styrelsen tillsammans med Daniel en inspelning från 2001  
av ‘Siden, senap...’. Där hade vi råd med både musik och dans.  
Vi gör så gott det går nu. Scenerna kan tala för sig själva! 
  
Arbete och utbildning för medlemmar 
Närmast ska en teaterfond resas i lokalen. Spelpremiär tror  
vi kan bli i oktober eller november. Omgrupperingar av några  
teman i utställningarna ska också ske så mera plats skapas.  
Närmast ‘Löfqvists sportskofabrik’ och så småningom även  
ett tema om Uppsalas grafiska industri.  
  
Allt det här kräver arbete. Vi efterfrågar dels medlemmar som  
vill vara med som guider/visningsvärdar. Vi ska ordna en  
utbildningsinsats för de som vill träna sig. Vi söker också några  
hantverksintresserade, obs! inte ‘-kunniga’, intresserade! 
Redan har vi en som vill måla dekorer och texta, nämligen  
Christina Hedin. Vi arbetar som studiecirkel i ABF.  
  
Våra adresser – några finns på hemsidan, här är alla: 
Ordf. Owe Hedin           018-42 52 51     oweostina@bredband.net 
Vice ordf. Hans Hård     018-36 39 63     hahard@hotmail.com 
Sekr Barbro Lindberg     018-40 24 76     barbro.lindberg3@comhem.se 
Kassör Jan Ask               076-025 27 00   jan.ask@pol.uppsala.se 
Övriga Ove Lundgren     073-691 51 23  ove.lundgren@gmail.com 
Lennart Göransson        073-963 63 06  lennart.goransson@telia.com 
Kersti Kollberg               018-25 69 84    k.kollberg@gmail.com 
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Suppl. Harald Wallén    018-29 04 44    harald.wallen@tele2.se 
Birgitta Palm                 018-35 00 01 
Björn Lööv                     070-589 42 66  stbjorns@algonet.se 
  
Besöksbokning samordnas via Bertil Segerström 073-833 34 02 
bertil_segerstrom@hotmail.com 
Hemsidan: Torbjörn Hedberg, 018-50 52 25 eller 070-579 03 97 
torbjorn.hedberg@comhem.se  
  
Med sommarhälsning den 9 juli 2013 
Lennart G 
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