
Nyhetsbrev 
 

Uppsala Industriminnesförening den 12/11 2013: 
   
Medlemsavgift för år 2014 får gärna betalas redan nu. Inbetalningskort bifogas. De som 
uppgett e-postadress får handlingar via denna men inbetalningskortet kommer dock i brev 
tillsammans med detta nyhetsbrev. Betalning görs till PG 10 98 43 – 3. Detta brev sänds 
också till ett antal tidigare medlemmar som vi hoppas ska återuppta medlemskapet. Nya e-
postadresser mottas tacksamt! Enskild medlem betalar 120 kr, familj 200, kollektiv 250 kr. 
 
Lördag den 16/11  Industriminnesdag kl 11-17 i lokalen. Affisch bifogas. 
Onsdag den 20/11  Kulturbärarträff för alla medlemmar. OBS! – Föreningen bjuder på enkel 
            catering med kaffe med början kl 18.30. Vi ska sitta vid borden kl 19. 
            Anmälan med val av rätt görs till undertecknad. Dryck tar var och en med 
            själv. Maila/ring före 19/11! lennart.goransson@telia.com 073-963 63 06 
Torsdag den 28/11  Medlemsmöte. Handlingar bifogas/mailas. 
  
Föreningens hemsida bör besökas regelbundet. Där läggs ut nytt material fortlöpande.  
Samma adress gäller som förut. Dels kalendariet, Roland Agius uppsatser och fotourval ur 
våra utställningar, stadsvandringar, teaterspel och övrig verksamhet. Just nu har vi lagt ut ett 
urval foton från Lennart Engströms slakteridokumentation. Men hela bildsviten kan ses som 
förut i utställningshallen. Undertecknad, Torbjörn Hedberg och Owe Hedin svarar för 
hemsidans innehåll.  Se den på www.uppsalaindustriminnesforening.se! 
 
Antalet gäster i lokalen är gott. Vi hoppas det blir mer än 800 i höst. Roland och Owe H har 
också haft några externa uppdrag som tillkommer. Det ger oss viktiga intäkter och nya 
vänner och ’ambassadörer’. Sista öppetdag i år är lö 28/12. På hemsidan anges alla datum. 
 
Kulturnatten. En lyckad dag med trevligt innehåll och stimulerande samtal. Roland Agius 
höll ställningen utomhus med en stadsvandring ’I den medeltida industristadens spår’ för 
hela 60 personer. I lokalen räknade vi till 319 gäster på de olika programpunkterna. I 
gästboken står 189 namn men alla skriver ju inte i den och många åhörde flera inslag.  
Dragarbrunnsfilmen visades fyra gånger och den såg hela 97 personer! Sällsamma 10,5 
minuter! Färre var det som vågade vara med på ’den överraskande händelse’ vi utlyst. Dvs 
när Daniel Ahlm och Annika Kilberg Olsson spelade upp några scener med sanna händelser 
ur historien. Otäckt och sant! Göran Nordling debuterade med sina arbetslivsminnen från 
Uppsala-Ekebys 70-tal. Björn Lööv började sitt tema på 50-talet däremot och de övriga 
filmerna rörde sig över seklets tidigare decennier. Christer Johansson, som är en av våra 
medlemmar men bor i Linköping för det mesta, var i sta´n och sa till red. att han börjat gräva 
i sin fars historia på Hästens skor. Någon som vill ha kontakt med Christer? Ring mig! 
 
Skyltning av lokalen. Styrelsen köper ett ställ som placeras på trappan när vi har aktivitet. 
 
Gåvor och förvärv. Jan Eklund har gett oss bilder från sin fars tid på gamla Jästfabriken. Evy 
Helenius har gett oss tillgång till några bilder från Gahns ur sitt familjealbum. Och på 
Kulturnatten gav oss David Sintring S:t Eriks-saker som ur delar av en port-dekor. Mycket 
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fint. Vi har också färvärvat en tallrik från S:t Eriks från Leon Zetherman. Och alldeles nyligen 
på grund av avflyttning till nya lokaler så överlämnade Länsförsäkringar tavlor, skor och 
annat ’godis’ från sitt arkiv, vilka de övertagit, när de flyttade in i gamla Hästens skofabrik en 
gång. Redan förra året fick vi, som nämnts förut, möjlighet att överta en fascinerande rad 
bilder från Hästens skor som Christa Aldenbäck bevarat efter en släkting. De bör till att börja 
kunna visas på hemsidan men kommer givetvis till pass när vi så småningom arbetar om den 
lilla wellpappbaserade berättelsen om skofabriken som vi har. Sedan tidigare har vi några  
foton från Britt-Marie Uppvall och från Per-Hugo Brundin som visar människor och miljöer 
på Gahns. De ska också på nå´t vis kunna ses. Tack alla för de föremålen! Kulturarv! 
 
Teaterprojektet. Det tar tid att dels anpassa de manus vi spelat tidigare till lokalen och dels 
tar scenarrangemanget tid att göra eftersom det ska samtidigt smälta in i omkringvarande 
utställningar. Men vi är på god väg. Spelklart räknar vi med det ska vara i februari/mars. 
Som hantverkare i höst har Anne Lindskog, Christina Hedin, Kurt Grahn och undertecknad 
verkat. Vi räknar med ytterligare några till i gruppen efter jul så vi blir klara för spel i tid. 
 
Andra förändringar vi avser göra framgår av förslaget till verksamhet för nästa år. Vi 
kommer aldrig att bli ’färdiga’ med ombyggnaderna och det är nog så det ska vara. Om 
historien ska leva går det inte att undvika förändringar. MEN. Det vore alltså trevligt om flera 
kunde vara med någon gång och ta en törn. Dock är trots detta läget ljust. Vi har aldrig 
tidigare varit så många aktiva medlemmar i föreningen. Men utvecklingen leder till allt högre 
ambitioner samtidigt.  Och vi är bara professionella amatörer! Vi kan alltså inte göra så svåra 
saker alla gånger. Vi har istället använt kasserade delar av den tidigare utställningen om Owe 
Thörnqvists liv som vi fått till skänks av Upplandsmuseet. Så har vi dessutom kommit över en 
minst hundraårig dassdörr från Fjärdingen, S:t Johannesgatan närmare bestämt, som vi 
’förädlat’ sedan. Patinerat är fint men kan ’förfinas’! Nå´n som har uppslag på mera? 
 
Styrelsen har skärskådat sig och föreningens arbete i år på en heldagskonferens på Rosella 
under en lågprisresa. Det var lika värdefullt som i våras när vi hade visionssamtal med Maths 
Isacson. Att vara i stort sett mangrant tillsammans i fem timmar och dra upp riktlinjer framåt 
är behövligt när vi annars sysslar med skilda saker och har bara korta styrelsemöten.  
 
Styrelsens adresser  
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.lundgren43@gmail.com   
Lennart Göransson  073-963 63 06 lennart.goransson@telia.com    
Kersti Kollberg  018-25 69 84   k.kollberg@gmail.com   
Suppleanter: Harald Wallén 018-29 04 44  harald.wallen@tele2.se   
Birgitta Palm   018-35 00 01   birgitta.palm@outlook.com  
Björn Lööv   070-589 42 66 stbjorns@algonet.se   
 
Hemsidan:  
I första hand Torbjörn Hedberg, 018-50 52 25 eller 070-579 03 97 torbjorn@hedberg-riis.se  

 
För styrelsen/ Lennart G, red 
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