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Nyhetsbrev

Henrik Gahns AB var ett tidigt exempel på företag som byggde på samspel mellan vetenskap och
industri. Henrik Gahn själv lade mycket tid på kemiska experiment av olika slag. I sin
”Compositionsbok”, som han påbörjade 1866, redovisade han sina laboratoriearbeten. Han arbetade
med preparat som ”smärtstillande vatten”, ”medel mot finnar och vårtor”, ”koleradroppar”,
”hårväxtmedel”, ”piller mot dålig andedräkt” m.m. Borsyrepreparaten Aseptin och Amykos var länge
stora försäljningsframgångar för företaget.
Henrik Gahns AB var annars mest känt för sin tvåltillverkning, som påbörjades redan i början av
1880-talet och som kom att omfatta hundratals varianter. Under storhetstiden tillverkade Gahns även
en rad andra kemisk-tekniska produkter såsom bonvax, möbelpolityr, parfym, hårvatten, rakkräm m.fl.
Bland de stora preparaten i produktionen ingick Maniol, Eau de Cologne och andra parfymer, Hega,
Borzita, Watzins Keratin och Do-Dos barnserier som stora försäljningssuccéer. Bolaget fick många
utmärkelser för sin goda kvalitet och sina utmärkta preparat.
Inom Uppsala Industriminnesförening pågår just nu arbetet med att ta fram en utställning
som berättar om Henrik Gahns AB.
*****
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Roland Agius lämnar ordförandeskapet
Roland Agius har meddelat styrelsen och valberedningen
att han - i samband med föreningens årsmöte den 24 mars
2011 - önskar avgå som ordförande för Uppsala Industriminnesförening. Roland, som varit ordförande i Industriminnesföreningen sedan 2003, fyller 75 år under 2011 och
anser att det nu är dags att ta det lite lugnare.

*****

Uppsalas mejerihistoria
I kv. Sif på Vaksalagatan 19 etablerade sig Uplands Mejeri AB år 1871. Detta Uppsalas första
mejeri var ett litet smörmejeri beläget i gränslandet mellan staden och landsbygden. Mejeriet med det stolta namnet ”Uplands mejeri AB” med huvudkontor i Stockholm fick sin
bolagsordning fastställd 1871. Men även dessförinnan hade här bedrivits mejerihantering
fast då i former som mera liknande en bondgård än industriell verksamhet.

Mejeriet i kv. Sif

Mjölkmaskinen igång, 1950-talet

Mjölk i flaskor, 1928

Den tidigare utställningen om Upsala Mejeri är nu föremål för en rejäl uppfräschning.
Mejeriet i Uppsala lades ned år 1997.
*****
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Tekniken i skolan
Teknisk allmänbildning är viktig, kanske viktigare idag än
någonsin tidigare. Även om ämnet ”Teknik” har funnits i
den svenska skolan i årtionden så är det fortfarande ett
eftersatt ämne.

Thomas Ginner

Thomas Ginner är chef för CETIS (Centrum för tekniken i
skolan) och han kommer tillsammans med Staffan Sjöberg,
univ.lektor i Uppsala som länge spelat en viktig roll i
uppbyggnaden av teknikämnet i grundskolan, till Uppsala
Industriminnesförening på Salagatan 16 A den 27 januari 2011,
kl. 18.30. Tillsammans kommer de att berätta om vad som
måste till för att göra teknikämnet till en del av allmänbildningen.
Kom du också! Ingen entréavgift.

Staffan Sjöberg

*****

Uppsala Industriminnesförening inleder
samarbete med Upsala-Ekeby Sällskapet
Uppsala Industriminnesförening har kommit överens med Upsala-Ekeby Sällskapet om att
inleda ett visst samarbete. Det var Upsala-Ekeby Sällskapet som kom med en förfrågan.
Föreningen Upsala-Ekeby Sällskapet, som också är en industriminnesförening, har som
målsättning att tillvarata, dokumentera och sprida kunskap om Upsala-Ekebys verksamhet
och dess produkter genom tiderna och att öka intresset för Upsala-Ekeby och dess
industriella historia. Vilken fantastisk utställning om Upsala-Ekeby våra två föreningar
gemensamt skulle kunna åstadkomma!

Ett urval av Upsala-Ekeby keramik

*****
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Uppsalas kvarnindustrier
Uppsala har en gammal kvarnhistoria. Den började redan
1286 med Mjölkvarnen vid Sala Fluvius; i Uppsala mera känd
som Akademikvarnen. Den kvarnen är en unik industrihistorisk företeelse i så måtto att den verkade i staden
oavbrutet fram till 1946, d.v.s. i 660 år!
Det fortsatte 1874 med Upsala Ångkvarn. 1914 tillkom
Upsala Valskvarn som 1958 förvärvades av Upsala
Ångkvarn och senare, 1963, såldes till Kungsörnen AB, som
ägdes av Sveriges Lantmän (SLR). Idag heter kvarnen Nord
Mills och Sveriges Bönder är fortfarande ägare.
Industriidkaren H W
Söderman startade Upsala
Ångkvarn 1874

Den tidigare utställningen om Uppsalas kvarnar är nu
föremål för en rejäl omarbetning.
*****

Unikt industrijubileum i Uppsala
Inte särskilt många uppsalabor känner till att vi här i staden en gång hade ett industriföretag
som – när det lades ned 1946 – hade verkat här i staden i 660 år. Det var i kung Magnus
Ladulås ”bytesbrev” med Uppsala domkyrka den 22 maj 1286 som dåvarande ärkebiskopen
Magnus Bosson (Magnus
Boëthii) fick tillstånd att
starta en kvarn på Holmen i Salaån (nuvarande
Fyrisån) som skulle drivas av Sala Fluvius (Salaåns strömmar).
I Uppsala är den här
kvarnen mest känd som
Akademikvarnen. Kvarnbyggnaden har under århundradenas lopp varit
föremål för om- och tillbyggnad många gånger.
Nuvarande byggnad, som
hyser Upplandsmuseet,
är från 1760-talet.

Akademikvarnen från 1760-talet hyser idag Upplandsmuseet
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Uppsala Industriminnesförening vill att detta stolta industriarv ska uppmärksammas och
föreningen kommer att göra detta i ett särskilt jubileumsprogram den 22 maj 2011. Till
programmets utformning och innehåll ber vi att få återkomma.
*****

Uppsalas slakterihistoria
Under depressionsåren på 1920- och 1930-talen hade bönderna på Uppsalaslätten svårt att få
avsättning för sin kött- och fläskproduktion. Att få ”rätt” betalning för dessa livsmedel var
om möjligt ännu svårare. Bönderna slöt sig samman i ekonomiska föreningar, kooperativ,
vars huvuduppgift var att tillvarata gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

A. Th. Ahlstedt

Slakteriprodukt som gillas vid jul

Uppsalaortens Andelsslakteriförening u.p.a. var en sådan förening. Den tillkom 1921 på initiativ
av godsägaren A. Th. Ahlstedt från Forkarby i Bälinge och ersatte då Mälarprovinsernas
slakteriförening u.p.a., som var den slakteriförening många uppländska bönder var anslutna
till. Ahlstedts föreningsbildning syftade till att bilda den genaste vägen mellan producenter
och konsumenter.
I utställningslokalen på Salagatan 16 A håller vi just nu på med att fräscha upp vår befintliga
utställning om Uppsalas slakterier.
*****

Uppsala Industriminnesförenings styrelse tillönskar medlemmar och sympatisörer

En God Jul och Ett Gott Nytt År
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