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Kort från årsmötet i februari

Lena Hartwig ledde årsmötet. Nyvald kassör blev
Svante Brinkhagen som ersatte Jan Ask. Vi beslöt
också att adjungera Jan Ejdersund till styrelsen.
Svante har bakgrund som ekonomichef i S:t Eriks
och är verksam i IK Sirius bland annat. Jan är
pensionerad ombudsman från Byggnads
Mälardalen och snickare till yrket. Övriga
kvarstår i styrelsen. Revisor efter Dag Zetterling
som avböjt omval blev Håkan Pettersson, tidigare
ombudsman i Elektrikerförbundet. Suppleant för
honom blev Ulf Schmidt, LRF-aktiv lantbrukare
och centerpolitiker. Valberedare inför nästa
årsmöte utses på höstmötet. Owe Hedin
avtackade Jan Ask och Dag Zetterling och
uppehöll sig särskilt vid Dags tioåriga
engagemang för föreningen. För styrelsens
adresser, se bilaga!

Mötet informerades om planerna för 2014 och om
aktuella ombyggnader i utställningarna. Ett
oväntat teaterinslag av Annika Kilberg Olsson
fick alla att hoppa till och inse att vi återkommit
till en tidigare prövad och spännande
uttrycksform. Vi kommer att återuppföra ett urval
av Katarina Ehnmarks tidigare scener under året.

Kulturkortet och årets museikatalog

Styrelsen började på årsmötet dela ut av de
inköpta s k kulturkorten. De ger rabatt på en rad
kulturarrangemang och museer. Det finns
fortfarande ett antal kort kvar av de inköpta som
kan avhämtas vid besök i lokalen. De gäller ett år
framåt. Vår riksförenings årskatalog kan hämtas
samtidigt. Där finns ett mycket stort antal
arbetslivsmuseer presenterade. En guldgruva till
semesterresan! Arbetslivsmuseernas
Samrådskommitte är riksföreningens fullständiga
namn. Hemsidan finns på www.arbetsam.com

Teaterplanen
Inövning av bearbetade teaterscener ur Katarina
Ehnmarks tidigare spel har skett under våren och
tre lördagar i maj gav vi smakprov till besökarna i
utställningshallen. Mera blir det i höst men vi har
inte bestämt ännu riktigt när det fullständiga
antalet scener ska framföras.

Nyhetsbrev den 5 juni 2014.

På de tre lördagarna ökade besöksantalet påtagligt.
Det kom 77 gäster totalt då.
Våra aktörer är Daniel Ahlm, som är gruppens
ledare, Annika Kilberg Olsson, Kjell Weinius,
Alice Hultgren och Bo Sporre. Samtliga har
erfarenheter från bland annat Krönikespelet
framför Domkyrkan, vilket Katarina lett varje år i
augusti. Kjell, Annika och Daniel har dessutom
medverkat i flera arrangemang som vår egen
förening gjort. Senast var det i ett stort spel på
Vaksala Torg 2007, ’Utsikt från ett torg’.

Fyra dagar i juli

Fjolårets lyckade försök med fyra heldagar under
juli ska upprepas i sommar. Tisdag 8, torsdag 10,
tisdag 22 och torsdag 24 juli har vi öppet kl 11-16
med fri entré. Möjligen med något teaterinslag
också.

Kulturnatten

I år infaller den lördag den 13 september.
Programmet är inte klart än men ett utskick
kommer innan dess och så finns det så
småningom på vår hemsida också. 

Inkommet och nya utställningsteman

Vi har fått möjlighet att använda bilder från både
Merkantiltryckeriet och Appelbergs Boktryckeri.
Under året hoppas vi kunna göra en berättelse om
stadens tryckerier och de anställda där. Kontakter
finns med uppgiftslämnare. Vi har också föremål
från S:t Eriks i kön. Men närmast ska äntligen
Löfqvists Sportskofabrik berättas om. Det vore
också trevligt om någon kunde bistå oss med
uppgifter och föremål från Ekholms skofabrik.
Två porträtt av bageriägare Beda Fundell står i
avvaktan på inmontering i bageritemat på ett bord.

Vi i hantverksgruppen – tegelmästare Kurt Grahn,
undertecknad och snickarna Torbjörn Andersson
och Jan Nilsson samt målaren Anne Lindskog –
har förberett med nya montageväggar för
kommande behov. Ett aktuellt tema vi hoppas på
är en berättelse om läkemedelsföretagens
anställda. Där ska vi samverka med Pharmacia-



veteranernas förening. Gahnstemat är
tillsvidare dolt av teaterscenens dekorvägg.
Kanske flyttas gahnstemat senare till
’Kvadratrummet’ så att scenen blir permanent
men med möjlighet till tillfälliga teman genom
att dekoren görs nedmonterbar.

Som ni som besökt hallen kunnat se, har vi ett
antal blekta foton i flera teman. Därför har vi
stängt slakteritemat tillsvidare. Vi ska också
göra om så att plats skapas för ytterligare något
tema där. Övriga bleknade foton ska vi byta ut
mot ’friska’ som görs med originalpatron i
fortsättningen. Viktig lärdom för en snål
producent!

 

www.uppsalaindustriminnesforening.se

Torbjörn Hedberg har lagt en hel del foton på
hemsidan som vi troligen aldrig kan visa i
utställningshallen. Där finns också mycket av
Roland Agius berättelser företagsvis. Och mer
finns på Rolands egen hemsida.  Det finns en
länklista på vår hemsida och så har Torbjörn
börjat lägga ut en litteraturlista. Kolla ni som
har internetuppkoppling! Torbjörn tar gärna
emot synpunkter. Kontaktlänk finns där.

Gäster som kommit

Våra viktigaste intäkter utöver 19 tkr i
medlemsavgifter kommer från föredrag och
bokade gruppvisningar för gäster. Hittills har vi
besökts av våra grannar i korridoren, företaget
Motion Display, av Eriksbergs Villaförening,
Svenska Industriminnesföreningens årsmöte,
Företagens Historias årsmöte, Folkrörelsearkivets
årsmöte, Elektrikerförbundets seniorer, SPF Odin,
ArbetSams ’Lilla Museiskolan’, av Aktiva
seniorer och senast ett klassjubileum. Slutligen
har Roland Agius besökt f d Hästens skor och
föreläst om det företagets historia för nuvarande
kommunala hyresgäster där. Roland har även
föreläst hos föreningen Vårda Uppsala på
Stadsbiblioteket och i vår lokal för Brf Kvotens
medlemmar – dvs hyresgäster i Söderbergska
huset. Bertil Segerström och Birgitta Palm har
företrätt oss på vetenskapsmässan Sci-fest. De har
också verkat som värdar i lokalen tillsammans
med Barbro Lindberg, Owe Hedin, Christina
Hedin, Anne Lindskog, Hans Hård, Roland Agius,
Björn Lööv, Ove Lundgren, Bo Rundqvist och
Lennart Göransson.

Till vänster plats för Ekholms fabrik som låg
tvärs över S:t Olofsgatan, nära vår lokal. Och
närmast två par skor från Löfqvists fabrik som
låg på S:t Persgatan 8 och sedan på nr 10.
Det saknas ännu lite bilder till detta. Men de
kommer. För utformningen har Kurt Grahn
svarat.

Här kompletterar Kurt bageritemat med en illusion
av en kakelvägg. Som en del väl vet var Kurt
bagare innan han blev anställd av sin fackfören-
ing som ombudsman. Nu är han tillbaka i
bageriet.



Vi har inte haft samma antal egna program under
våren som vi brukat. Men den minskningen har
motverkats genom en tydlig ökning av
lördagsbesöken. Särskilt teaterinslagen i maj gav
en skjuts uppåt. Vi arbetar numera stadigt med
ordnade visningar kl 12 och kl 13 på våra öppna
lördagar. Vi söker bemanna med tre värdar om
möjligt och en ska finnas nere i entrén för att
säkerställa att gäster klarar sig förbi porttelefonen

som vållar bekymmer ibland. Vi har också
äntligen en välgjord kraftig skylt som ställs ut vid
trappan på lördagar.

Som tidigare har Föreningen för Kvinnors historia
haft tillgång till lokalen vid ett antal tillfällen och
Uppsala-Ekebysällskapet likaså. Det ger oss
intäkter. Summan gäster i lokalen det här halvåret
ser ut att bli långt över 648 med två bokade
gruppbesök och en lördag kvar. Första halvåret
2013 hade vi 575 gäster. Och i höstas hade vi 800.
År 2012 var det 583 respektive 478. Räknat strikt
från gästboken. Så det här är dock underskattade
siffror. Känns alltså som ett bra halvår men det
kan med mera av egna program bli ännu bättre.

Lilla museiskolan 30-31 maj

Styrelsen beslöt förra året att särskilt värdarna
behöver en form av utbildning. Första momentet
skedde 30-31 maj i vår lokal. Arrangör var
Arbetets Museum och ArbetSam. Från vår
förening deltog 7 av visningsvärdarna. Föreningen
faktureras 2.000 kr för detta. Övriga deltagare
kom från Järnvägsmuseet i Gävle, från
Karlholmsbruk, Vaxholms Fästning, Grimeton,
Kiviks hembygdsförening, Teleseum i Enköping,
Försvarets museum Arsenalen i Strängnäs,
Skoindustrimuseet i Kumla, Ramhälls gruvor ochSkylten är gjord av Text & Dekor.

Några av deltagarna i Lilla Museiskolan som vi var värdar för nyligen. Från vänster Linda Karlsson,
Skoindustrimuseet Örebro, Kjell Nordeman, Arbetets Museum, Ann Nilsén, Länsmuseet Gävle, Erik Himmel-
strand, Vaxholms Fästning, Birgitta Palm, Uppsala Industriminnesförening och Svante Söderberg,Teleseum
men också från Uppsala.



från Fagersta kommun/Engelsberg. Intressant och
lärorikt var det. Utmärkta föredrag om pedagogik,
värdskap, föreningskunskap, museiteknik,
marknadsföring och föremålsvård blev det.
Genom anslag från kulturdepartementet har det
varit möjligt att ha den här kvalitén på kursen. Det
blir flera på andra orter i landet senare.

På fredagkväll avrundade vi med en visning i vår
utställningslokal och därpå ett teaterinslag av våra
aktörer som var mycket uppskattat. Och så bjöds
vi på middag. Lördagen gick vidare i samma goda
anda. Nästa steg för oss är att göra några korta
utbildningsinsatser kring våra lokala värduppgifter
så att gäster kan få ut mer av sina besök hos oss.
Vi räknar också med att flera ska våga ta ansvar
som visningsvärdar framöver.

Hyreshöjning, kommunalt årsbidrag
och andra slags pengar
Strax efter årsmötet fick styrelsen en chock när
kommunen aviserade en rejäl hyreshöjning. Efter
överläggning från vår ordförandes sida så visade
det sig att det hela var ett misstag. Höjningen blev
tämligen skälig utifrån den indexklausul som
finns i vårt hyresavtal. Månadshyran blir nu
35.800 kronor. I juni när vi lämnar in ansökan om
verksamhetsbidrag för 2015 till Kulturkontoret så
begär vi en slant som ska räcka till både visst
utvecklingsarbete och årshyran. Sedan en tid
tillbaka så har vi ingen plåtburk för frivilliga
bidrag på entrébordet. Istället finns en
väggmonterad träbehållare låst med hänglås som
går att tömma när man ser genom siktglaset att det

är dags. Det har hittills gett lite mer tillskott i
kassan än tidigare. Vi som är visningsvärdar kan
nog bidra till en ökning om vi är mer aktiva.

Antalet medlemmar har växt
Just nu har kassören räknat till att vi är 158
medlemmar. Det betyder att vi är tillbaka på den
medlemstopp som vi hade för 8-9 år sedan.
Däremot har vi inte som tidigare någon stor grupp
medlemsföretag eller -föreningar. Det är enbart
Transportarbetarnas avd 41 som är kollektiv
medlem nu. En utmaning!

Medlemsaktiviteter!
Dels kommer vi att ha en kulturbärarkväll i
sommar med sill eller surströmming eller annan
valfri föda. Det blir som ’delvis knyt’.
Intresserade kan anmäla sig till red. redan nu.
Tyvärr inget datum klart ännu. Vid fint väder
blir det på takterassen. Dels blir det en resa till
Eskilstuna för att skåda ångmaskiner med mera.
Kersti Kollberg ansvarar för detta. I mitten av
augusti kommer dessutom Kerstis bok om Alunda
Gjuteri ut. Mer i nästa brev inför sensommaren.
Adresser på nästa sida!

Inför hösten
Av 50 tkr som avsatts för teater och ombyggnad
har mer än hälften förbrukats nu. En del
ersättningar till aktörerna är inbokade. Kvar är
runt 10 tkr. Det blir fortsatta ombyggnader och vi
räknar med mera teaterinslag. Kulturnatten blir
lördag 13 september och Industriminnesföre-
ningens dag ska vi ha lördag 15 november kl 11-
17. Några bokningar för hösten är också gjorda.

Gustavsson från
mejeriet köpte
wienerbröd hos
Dybos bageri på
Kungsgatan till
mejerskorna. Men
tänk hur det gick!
Kjell Weinius,
Annika Kilberg
Olsson och som
mäster själv genom
Daniel Ahlm.



Styrelsen år 2014
Owe Hedin, ordf. Kastanjegatan 6,  754 34  Uppsala  Tel. 018-425251, 070 5213206.
oweostina@bredband.net

Hans Hård, vice ordf. Funbo Spångtorp 14   Uppsala.  Tel. 018-363963.    070 640 86 11.
hahard@hotmail.com

Svante Brinkhagen, kassör. Svartbäcksg. 43E  Uppsala. Tel. Mobil: +46 70 639 11 29.
svante.brinkhagen@gmail.com

Barbro Lindberg, sekreterare Dirigentv. 124, 75654 Uppsala.  Tel. 018-40 24 76.
barbro.lindberg@comhem.se

Lennart Göransson, utställningsansv, infoansv. Repslagarg. 15 A,  753 33 Uppsala.  073-963 6306
lennart.goransson@telia.com

Birgitta Palm S:t Göransg. 33 A.  753 26  Uppsala. Tel.  018-350001.
birgitta.palm@outlook.com

Björn Lööv Alriksgatan 1 E.  753 30  Uppsala. Tel.  018-36 68 09.     070-589 42 66.
stbjorns@algonet.se

Kersti Kollberg Glimmervägen 10 E.  752 41  Uppsala Tel.  25 69 84.   070-211 26 72.
k.kollberg@gmail.com

Ove Lundgren Norrlandsg. 39    752 29  Uppsala.  Tel.  073-69 15 123
ove.lundgren43@gmail.com

Harald Wallén Fänkålsg.  23     754 47  Uppsala. Tel.  018-29 04 44.
harald.wallen@tele2.se

Jan Ejdersund, adj. Sellerig. 12754 49  Uppsala. Tel.   073-674 26 45.   070-589 24 25.   018-25 86 46
jan.ejdersund@pol.uppsala.se

Hemsidesansvarig utanför styrelsen är hedberg.torbjorn@telia.com

Jan Nilsson och Torbjörn Andersson har skapat nya utställningsytor i år. Det ska bli lite mera av det så
vi får plats för flera berättelser.


