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GLIMTAR AV ÅRET 2011
Femton invånare och medlem-
mar från Hyresgästföreningen
i kv. Blenda i Svartbäcken
besökte utställningshallen en
lördag i januari. De intresserade
sig naturligt nog i första hand
för Spårvinkelutställningen och
dess hus och gatuvyer. De
försvunna industrierna och
andra stadsdelsförändringar
som har skett fascinerade. De
köpte också fotoförstoringar till
samlingssalen i kv. Blenda.

Ovan föreningens vice ordförande Torbjörn
Hedberg t v och Bertil Segerström. På års-
mötet efterträdde Bertil Roland Agius som
ordförande. I bakgrunden två vitrinskåp med
föremål från Uppsala-Ekebysällskapet,
vilka numera visas hos oss.

Ovan en överläggning mellan kassör Ola Leife och
revisor Dag Zetterling. Papperen är på bordet nu!

Roland Agius har skrivit om järnvägens industri-
ella inverkan, vilket kompletterar kartorna.

Vi har lånat in den träskulptur av Hans
Lustig med byggnadsarbetarmotiv som
länge stod utanför Systembutiken i Svava.
Senare år har den stått innanför entrén till
Bredgränd 14. Nu finns den hos oss enligt
avtal med ägaren Vasakronan.



Tre av våra ’kulturbä-
rare’, Jan Nilsson,
Evert Sandén och
Torbjörn Andersson.
T h byggs kvarn-
utställningen om. Den
flyttades då intill
Slottstemat för att ge
plats åten  modell över
forna Scankvarteret.

Efter en rad
justeringar i
olika teman
har sedan i
våras Kurt
Grahn och
Lennart
Göransson
sysslat med
att renovera
vårt allra ...

...största tema ’Mjölk och
människor’. Fiberskivor
har ersatt wellpapp och en
rad tidigare lagrade 2,4 m
breda bilder har monterats
på träunderlag. Just nu
slutförs bildurvalet. De
tidigare mejerianställda
inbjuds till visning 27/10.

Ur Schumbergs karta från 1886. Kv Thor inrutat där mejeriet
fanns 1912-97. ’Stadsdiket’ låg där Kungsgatan är idag.



Mjölkvarnen fyllde 725 år
På föreningens initiativ
högtidlighölls årsdagen av
Uppsalas första industriella
verksamhet, kvarnen på
Kvarnholmen i Sala Fludium.
Till text av Roland fick ett 40-
tal åhörare uppleva det ögon-
blick då ärkebiskop Magnus
Bosson och konung Magnus
Ladulås enades om att kvarnen
skulle uppföras. Året var 1286.

Årsmötet
Efter åtta år som ordförande och tio år i styrelsen
lämnade Roland Agius denna på årsmötet. Nya i
styrelsen blev Birgitta Palm och Harald Wallén
eftersom även Anna Bill lämnade sin plats. Års-
mötet leddes av Gunnel Arrbäck. Som val-
beredare efterträddes Lars Sandström av Lena
Hartwig. Efter Rolands avsägelse av styrelse-
uppdraget har styrelsen tilldelat honom och hans
hustru Gunnel status som heders-familjemedlem-
mar i föreningen.

Föreningens förtroendevalda efter årsmötet 2011:

Ordf. Bertil Segerström 46 16 18 073-833 34 02
vice ordf. Torbjorn Hedberg 50 52 25 070-579 03 97
sekr. Barbro lIndberg 40 24 76 -
kassör Ola Leife 30 20 72 070-663 00 35
övrig led. Dick Jansson 32 82 07 070-712 82 07
övrig led. Lennart Göransson 23 61 01 073-963 63 06
övrig led. Ove Lundgren 50 38 76 073-691 51 23
suppl. Jan Winberg 25 74 22 070-380 63 19
suppl. Birgitta Palm 35 00 01 070-673 47 27
suppl. Harald Wallén 29 04 44 070-695 33 25

070-468 30 10
Revisor Dag Zetterling 35 12 60 070-579 34 81
suppl Leif Johansson - 070-787 25 48
Smk valb. Ewa Lindman ewa.lindman@comhem.se
övrig led. Owe Hedin 42 52 51
övrig led. Lena Hartwig 25 97 95

Bokning av visningar och
föredrag på annan tid än
ordinarie öppettid sköts
som tidigare av Roland
Agius via 018-13 29 10
eller  070-860 01 49 eller
roland.agius@telia.com

’Teknik i skolan’
Thomas Ginner, chef för CETIS i
Norrköping (Centrum för teknik i
skolan) och Staffan Sjöberg,
universitetslektor i Uppsala,
föreläste i januari om teknik-
utbildningen i skolan och dess
betydelse för allmänbildningen.
Ett synnerligen intressant möte
med alldeles för få deltagare!

Uppsala - en stad byggd på lera
Fil.kand. Theresa Weber-Qvarfort
presenterade sin utredning om vad
som döljs i Uppsalas gamla lertäkter.
Dvs rester från Uppsalas epok med
lervaruindustrier. Ett stort antal
åhörare lyssnade.

   Rollerna spelades av Erik
Björkman t v ovan och Daniel
Ahlm, lånade från Krönikespelet.
   Styrelsen kommer sannolikt att
förtsätta uppmärksamma årsdagen
på olika sätt. I år var inte Kultur-
nämnden sinnad att stödja detta
men vi hoppas på bättre lycka

nästa gång och då finns förutsättning
göra detta till ett större evenemang.

’Industristaden Uppsala’ slutsåld!
Under arbetet med boken fann
Roland okända fakta om kvarnens
historia. Vi hoppas på finansiering av
en ny, något omarbetad version av
boken med mer bilder så småningom.



Studieresor och annat intressant behövs också
Styrelsen vill förnya verksamheten i föreningen.
Utställningar och föredrag ska fortsättas men även
nya aktiviteter behövs för att det ska vara kul att
vara kvar som medlem. Vi har faktiskt under senare
år förlorat flera tiotal medlemmar. Vi har ett
tydligt tapp att ta igen. En sak som kanske kan ge ett
gott utbyte är studiebesök i andra industriminnes-
miljöer. Ett besök i världsarvet i Engelsberg med
Oljeön ingår är påtänkt. Själva får vi besök av
konstnären Roine Jansson nästa år. Och nya skol-
klassbesök hoppas vi på. Kanske en Ekeby-kväll?

Kulturnatten lördag den 10/9 år 2011
För fjortonde gången höll vi Öppet Hus. I år invigdes
föreningens nya utställning om Gahns Kemisk-
tekniska Fabrik. Tillverkare är Roland Agius,
Torbjörn Hedberg och Bertil Segerström. Film
visades från produktionen på Gahns. En modell av
Gahns kvarter i ’Kungsängsroten’ har inlånats från
Mårten Ehn. Ett stort antal föremål är lånade av
familjen Trepkow-Hedin och även tillhandahållet
av Cecilia Eriksson med flera. Stort tack!

Cykeltur till Uppsalas lergropar
Theresa Weber-Qvarfort guidade en grupp nyfikna
under en rundtur på eftermiddagen och berättade om
’underlaget’ till sin avhandling.

Kulturbärarna är helt oumbärliga!
Tack vare kulturbärarinsats av Ove Lundgren, Anne
Lindskog, Bertil Segerström, Torbjörn Hedberg,
Jan Nilsson och Torbjörn Andersson var inte bara
Gahnstemat klart i tid. Även 450 kvm golv och
publikrummets 80 stolar var rengjorda.

Artikel om utställningarna i UppsalaDemokraten
Lennart Göransson intervjuades i augusti av
UppsalaDemokraten om utställningarna. Särskilt
Scan-temat med foton av Lennart Engström
uppmärksammades i en stor artikel.

Höstens aktiviteter
Roland berättar industriminnen hos Arbetarnas
Kulturhistoriska Sällskap onsdag 5/10 i vår lokal
kl 18. Styrelsen har möte tisdag 25/10. Tidigare
mejerianställda har träff hos oss torsdag 27/10.
Gahnskväll planeras i november. Förbättringar i
utställningarna fortsätter. Medlemsmöte blir det
den 28/11 om verksamhet och budget för 2012.
Kersti Kollberg ska preliminärt berätta om Oljeön.
Vi hoppas på nytt årsbidrag från Kulturnämnden.
Hyran är 35.000 kronor/månad. Intäkterna är små.



Gruppfoto från Kulturbärarträff 21/9. Anne Lindskog
och Lennart Göransson var också med.

En gång per år brukar det bli surströmmings-
kväll. Det blev det inte den här gången.

Bertil Segerström, rymdforskare på
Ångströms till vardags, kyrkopolitiker
(c), m.m, folkrörelsearbetare kan man
påstå, inflyttad jämte.

Evert Sandén, f d Nymansar-
betare, f. aktiv i IF Metall,
kyrkopolitiker (s), aktiv i PRO,
infödd upplänning.

Jan Winberg, aktiv i Lennakatten,
tekniker, ekonom, provat många
yrken, inflyttad skåning

Birgitta Palm, f. gymnasielärare,
infödd uppsalabo, aktiv i Uppsala-
Ekebysällskapet bland annat

Harald Wallén, f d söderkille,
f. postanställd och aktiv i SEKO,
numera i PRO.

Ove Lundgren, Alundafödd, f.
teknikföretagare, hembygdsaktivist,
var med och bildade föreningen 1998

Jan Nilsson, f. reparatör på
Banverket och aktiv i SEKO,
uppväxt i Bergsbrunna, mång-
årig erfarenhet som teaterarbe-
tare.

Sju av föreningens tunga s.k. Kulturbärare och en 2½ ton tung elektronisk manick

Mejeriets ’Panel 4’ står sedan
länge ute på en åker, Sveriges

första halvautomatiska styrcentral.
En utmaning även för Kulturbä-

rare! Vad gör vi med den? Hör av
er! lennart.goransson@telia.com



Bli medlem i Uppsala Industriminnesförening!
Vi vårdar och berättar om Uppsalas industriella kulturarv. Föreningen bildades 1997.

Uppsala är inte bara de stora institutionernas, studenternas, inspirationens och Linnés
stad. Det är en stad byggd på lera förstås. Men framförallt är Uppsala en stad fylld av
kunskap om mycket som inte alltid är så känt. En stad som aldrig kunnat växa sig så
här stor utan den industriella utveckling som skedde från 1860-talet och hundra år
framåt.

Uppsala var en gång en stor industristad och vi berättar om människor och företag
som var och är delaktiga i detta. Kanske du, dina föräldrar, din granne eller dina
arbetskamrater har industriell bakgrund? Vi vill att alla de som har erfarenhet av
industrisamhällets epok i Uppsala kommer med i vår förening, liksom alla som vill
stödja vårt arbete. Så kan vi öka kunskapen om den här viktiga tiden i vår historia.

Föredrag, utställningar, stadsvandringar, studiebesök, studiecirklar, temakvällar och
opinionsbildning är våra arbetsformer. Vi är en förening för folkbildning och framtid.
Enskilda, föreningar, företag och institutioner är välkomna som medlemmar.

Enskilda betalar 120 kr per år, familjer 200 kr och kollektiva medlemmar 250 kr
Vi ber att du meddelar din e-postadress till olaleife@hotmail.com

Bland våra samarbetspartners finns Uppsala kommun, Sparbanksstiftelsen Uppland,
Kulturnämnden, ABF, företagare och olika föreningar.

Se också  www.uppsalaindustriminnesforening.se

Välkommen!
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