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Nyhetsbrev 

Kulturnatten är Uppsalas största kulturmanifestation. Årets kulturnatt 
inträffar den 11 september. Det är ett evenemang där kommunens kulturarbetare, 
kulturföreningar och kulturinstitutioner m.fl. själva ansvarar och bekostar sina egna 
program. Uppsala Industriminnesförening ingår i den kretsen. 

Varannan invånare i kommunen besöker kulturnatten för att smaka på både 
välbekanta och okända kulturintryck. Du är varmt välkommen att besöka oss, vi 
finns på Salagatan 16 A där vi visar delar av Uppsalas industriella kulturarv. I år 
bjuder vi dessutom till vernissage på en ny utställning om Slotts Industrier AB, 
guldklimpen i familjen Edlunds industrikonglomerat i Uppsala. Utställningen invigs 
kl. 18.30 på Salagatan 16 A av Hans Edlund. Hela vårt program för hösten 2010 kan 
Du ta del av på www.uppsalaindustriminnesforening.se 

 

 
 

http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/


 

 

 

Kulturnattsprogrammet i övrigt går i senapens och korvens tecken och 
ser ut så här: 

► Kl. 19.00    Föreläsning ”Slottsepoken har gått i graven men senapen är tillbaka i 
stan”, Mats Ader berättar om sitt företag Fyris senap  
 
► Kl. 19.45  Föreläsning ”När Scan lägger ned sin fabrik i Uppsala är Andersson & 
Tillman det enda företaget i Uppsala som tillverkar kött- och charkprodukter”. Ulf 
Tillman, Andersson & Tillman Chark AB, berättar om sitt företag. 
 
► I  anslutning till vernissagen och föreläsningarna bjuder Andersson & Tillman 
Chark AB och Fyris Senap tillsammans med Industrimin-nesföreningen på varm 
korv med bröd och Fyris senap. 
 
► Tidigare på kulturnattsdagens eftermiddag bjuder föreningen till det som nu blivit 
tradition nämligen kl. 14.00 Stadsvandring med Roland Agius i den medeltida 
industristaden Uppsalas spår där vi bl.a. passerar ursprunget till Uppsalas äldsta industri, 
Kvarnsmedjan med anor från 1703. Samling G.la Torget. 
 

 
Här grundades Kvarnsmedjan 1703 

http://sv-se.facebook.com/album.php?profile=1&id=123929428530
http://sv-se.facebook.com/album.php?profile=1&id=123929428530�


 
Sprudlande matglädje präglar Cajsa Johansson. Gult och grönt sägs vara 
hennes älsklingsfärger. Två färger, som utstrålar nyfikenhet, glädje och värme och 
dessutom ständigt återkommer i Cajsa´s Köks vision och matfilosofi. Cajsa Johansson 
startade sitt kök 1995, och sedan dess har hon gjort en smakrik resa från 
framgångsrik tävlingskock till företagsledare. Idag har Cajsa tillsammans med 
engagerade medarbetare byggt ett välkänt varumärke – ett Cajsa´s Kök som erbjuder 
vällagad Take Away och inspirerande Catering. 
 

 

 
 
Tisdagen den 2 november 2010. 
kl. 18.30, kommer Cajsa Johans-
son till Salagatan 16 A och 
berättar om sitt företag. Kom du 
med. 

 
 
 
 

Henrik Gahns AB var en av Uppsalas mera kända industrier. I drygt 100 år 
verkade företaget i Uppsala. Det var 1867 som kemisten Henrik Gahn med ett par anställda 
startade Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Det började med tillverkning av 
bläck och blanksvärta och utvecklades vidare med Aseptin och Amykos och slutade med 
hundratalet varianter av tvålar. 
 

 
 
Det var detta som utvecklades till stora Henrik Gahns AB vars produkter såldes över 
praktiskt taget hela världen. Under hösten 2010 kommer Industriminnesföreningen 
att färdigställa en utställning som berättar om detta företag. 



Uppsalas slakterier har ingen lång men ändå en intressant industriell 
historia. I samband med nedläggningen av Scan i Uppsala den 23 juni 2010 har 
Uppsala Industriminnesförening mottagit ett stort antal gåvor som kan bidra till att 
berätta om denna närings betydelse för Uppsala. Efter nedläggningen i Uppsala 
kommer verksamheten här att flyttas till Scananläggningen i Linköping. 
 
En pionjär inom industrislakten var Uppsalaortens Andelsslakteriförening u.p.a. Den 
föreningen tillkom 1921 - på initiativ av godsägaren A. Th. Ahlstedt från Forkarby i 
Bälinge - och höll sig med det uttalade syftet: ”Här gäller att skapa den genaste vägen 
mellan producenter och konsumenter”. 
 

 
”Bifftjur” av EVK 

 

 
Gammaldags gårdsslakt 

 
Mycket talar för att det under hösten kan bli en ny slakteriutställning på temat ”Från 
gårdsslakt till industrislakt till ingen slakt alls”. Eller blir det möjligen ett nytt 
slakteri vid Funbo-Lövsta? 
 
Medlemsmöte med Uppsala Industriminnesförening äger rum den 30 
november 2010, kl. 18.30, på Salagatan 16 A. Det är då vi bestämmer inriktningen på 
verksamheten nästkommande år. Då ser vi gärna att du finns med. 
 
Utställningslokalen på Salagatan 16 A utnyttjas flitigt. Under 
2010 kommer drygt hundratalet programtillfällen att kunna knytas till lokalen. 
Studiebesök med och utan föreläsning, särskilda föreläsningskvällar och stads-
vandringar står för merparten. De som gör studiebesök hos oss är allt och alla från 
företag, organisationer, föreningar och skolklasser till enskilda personer. 
 

Uppsala Industriminnesförening

   


