
Kulturbärarträff måndag den 29 juni
Alla föreningens medlemmar är ju ’kulturbärare’.
Dags för ett informellt knytkalas! Senast kl 18 bör
vi sitta vid borden. Beroende på vädret kan det bli
på takterassen, intill den historiska våning där
Nymans Verkstäders personalmatsal fanns. Därute
ventilerade ibland Malmros reklambyrå sina PR-
ideer. Se foto sid 3! En nymansveteran har sagt att
en gång vid en personalfest i stora matsalen gled
Owe Thörnqvist in på ett NV-fordon och vurpade.

När Kulturbärarna möts står föreningen potatis, all-
sångstexter (Svantes, ni vet) ost, hårt bröd, matfett,
kaffe och fika. Dryck och huvudrätt i övrigt tar ni
själva med och gärna någon nyfiken vän också. Och
Något kulturinslag kan förekomma också...

Anmälan görs till red. via 073-963 63 06 eller 018-
23 61 01 eller lennart.goransson@telia.com senast
söndag 28 juni. Ange om du vill ha potatis!

Heldagsöppet ti 14, to 16, ti 28 och to 30 juli
Kl 11-16 är utställningshallen öppen. I år blir det
dessutom teaterinslag.

Kl 11.15 respektive kl 13.15 gör vi 30 minuters
guidning. Det följs sedan av 30 minuters teaterspel.
Våra aktörer med bakgrund i bland annat Katarina
Ehnmarks mångåriga Krönikespel framför  bearbe-
tade scener från hennes tidigare spel hos oss. Vi tar
ingen entréavgift men uppmanar till frivilliga bidrag
för att täcka annonskostnaderna.

År ets Kulturnatt blir  lördag den 12 september
Kersti Kollberg och Björn Lööv som är föreningens
programkommitté har planeringen klar i början av
augusti. Det blir ingen stadsvandring i år. Men vi
bjuder på teaterinslag som förra året. Och så blir
det föredrag och guidningar. Hör gärna av er med
förslag eller ideer till Kersti eller Björn via 070-
211 26 72 respektive 070-589 42 66!

Samarbete med Upsala Nya Tidning
UNT fyller 125 år i år. Just nu diskuterar styrelsen
ett gemensamt utställningstema med industri-
historiskt innehåll i vår lokal under hösten. Plats
till temat finns i publikrummets teaterscen. Mera
om det på hemsidan och i nästa medlemsbrev.

De som har tillgång till UNT av den 14 juni kan för
övrigt glädjas åt en stor artikel där som i mycket
baseras på vårt material och Roland Agius uppsatser.

Roland Agius i Radio Uppland
Under våren har Roland medverkat med ett antal
femminutersprogram i radion på torsdagar kl
12.30. De bör gå att lyssna på också i efterhand.

Nord Mills tid är ute 2017
År 2009 hade undertecknad för en gångs skull gjort
en utställning om en arbetsplats som fanns kvar.
Tyvärr kom i alla fall ett nedläggningsbeslut också
för den. Tur vi har Lennart Engströms foton nu!

Vår ordförande Owe Hedin deltog i en samman-
komst i kvarnen nyligen tillsammans med före-
trädare för bland andra föreningen Vårda Uppsala.
Idéer ventilerades om det framtida användandet.
Bygga om till bostäder eller till vad då var frågan?
Owe och någon till frestade med idén att kommunen
kunde väl bilda ett industrihistoriskt museum där.
Något svar kom förstås inte på det...

Årsansökan om verksamhetsbidrag för 2016
Återigen försöker vi få medel från Kulturnämnden
till mer än årshyran på cirka 435 tkr. Vi ser med
spänning fram mot svaret i slutet av året.

Folkrör elsearkivet för Uppsala län - FAU
Arkivet vill starta ett projekt om avindustriali-
seringens historia. Man ska söka bidrag till en
forskningsinsats. Och vill starta en Gräv där du står-
cirkel för dokumentation. Styrelsen har bestämt att
i mån av möjlighet så samverkar vi kring det senare.
Det handlar då om att uppmuntra intresserade att
delta i en ABF-cirkel hos arkivet för att samla in
industriminnen.

Vårt förslag är att det i så fall skulle vara ett fokus
på Uppsalas tryckerihistoria. Intervjuer med tidigare
anställda och bevarande av gamla foton skulle vara
uppgifterna. Det kunde ske parallellt med att arbetet
med vårt tema om grafikerminnen görs klart.

Undertecknad är kontaktman för föreningens del till
arkivets projekt. Kontakta arkivets chef Örjan
Simonson om du är intresserad via 018-727 00 00
eller mig på 073-963 63 06!

I samband med detta har undertecknad lämnat in
12 intervjuband från 1980-talets mejericirkel till
FAU för digitalisering och arkivering. Ytterligare
ett 75-tal kassettband från mina dokumentationer
för föreningens och till en del min fackförenings
räkning står på tur.
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Wikipedia om Uppsalas industriminnen
En grupp wikipedia-aktiva träffas regelbundet på
Stadsbiblioteket och lägger in faktatexter om
Uppsalas industrihistoria i den allt större sajt med
faktasamlingar på internet som Wikipedia utgör.
Vår medlem Jan Hagerlid deltar i gruppen. Kontakt-
personer från föreningen är Lennart Göransson och
Torbjörn Hedberg, vår webmaster.  Vi tar gärna emot
synpunkter om detta. Mycket som är inlagt hittills
baseras på Roland Agius uppsatser. Torbjörn nås
via torbjorn@hedberg-riis.se

Kan ’Industristaden Uppsala’ ges ut i ny version?
Owe Hedin, Kersti Kollberg, Svante Brinkhagen
och Barbro Lindberg arbetar med frågan. Roland
Agius är förstås villig att omarbeta sin bok.

Medlemmar och avgifter
För 2015 är avgiften 120 kr för enskild medlem,
200 för familjemedlemskap och 250 för föreningar
och företag. Men från och med den 1 juli kan man
betala för både 2015 och för 2016 om man betalar
in den höjda avgift som årsmötet fastställde för
2016, ifall man ej betalat årets avgift ännu - gäller
faktiskt några medlemmar. ...

Den höjda avgiften för nästa år är 150 kr för enskild
och 250 för familj. Kollektiv medlem betalar i
fortsättningen 350 kr per år.

Annars betalar man som hittills för 2015 med den
gamla avgiften. Skulle man händelsevis inte vilja
förlänga sitt medlemskap så är kassören och
undertecknad informationsansvarig tillfreds om
detta meddelas endera av oss.

Just nu räknar vi hela 181 medlemmar plus att
Uppsala Färg AB, Lennakatten, Transport avd.
Uppland, IF Metall Mälardalen, Uppsala LS av
SAC, FAU och Socialdemokratiska Arbetare-
kommunen är medlemmar.

www.uppsalaindustriminnesforening.se
Hemsidan växer. Mycket är det tack vare foton som
Torbjörn Hedberg lägger ut och tack vare Rolands
uppsatser. Åtminstone startsidans nyhetsrader och
Kalendariet bör besökas regelbundet. I statistiken
ser man att v. 13, veckan efter årsmötet, skedde 420
besök på hemsidan och det var av 375 unika
personer. Det är högsta siffrorna i år. Lägst antal
besök gjordes i v. 2. F o m v. 10 har nivån legat på
mer än 250 besök per vecka hela tiden.

Facebook-sidans roll
Informationsansvarig använder denna för att spegla
konkreta händelser i och kring föreningens arbete
Att väcka intresse för deltagande i arbetet och även

red.  Lennart Göransson
lennart.goransson@telia.com  eller 073-963 63 06

dra besökare till hemsidan är syftet. Där finns liksom
när det gäller hemsidan möjlighet till dialog med
ansvariga i föreningen. Veckan 18-24 maj hade vi
nått 184 ’Gilla-klick’ på den sidan och 59 personer
hade på olika vis interagerat den veckan utifrån
sidan.Vi nådde på så vis indirekt 659 facebook-
användare.

Riksföreningen ArbetSam
Anne Lindskog, Barbro Lindberg och red. deltog
på årsmötet som hölls i Västerås. Studiebesök till
Västerås Flygmuseum, Kanalmuseet Skantzen,
Jädersbruk och museistråket i Köping ingick.

Värdarna - för eningens ansikten
Styrelsen beslöt att värdarna ska förses med västar
vid tjänstgöring. Loggan och en namnskylt ska med.

Björn Lööv och Lennart Göransson ska arbeta fram
grundstolpar till ett guidemanus. Det finns i en så
stor förening som vår en god potential av guide-
förmågor. Oavsett om du är infödd eller inflyttad så
är du välkommen som guide. Vad ska man berätta
då? Jo det ordnar vi fram nu. Det intressanta är dock
att gästerna ofta blir de som berättar för värdarna....

Gott halvårsresultatet och hyresintäkter
De vanliga öppet hus-lördagarna gav 94 gästbesök.
Och de fyra föredragslördagarna drog 145 gäster.
Egna föredrag har hållits för 100 personer. Anne
Lindskog tog emot Björklinge SPF. Owe Hedin tog
emot Sveriges byggingenjörer, Uppsala Kontorist-
förening, Vuxendöva i Sverige och Farmaceuternas
pensionärsförening. Roland, Lennart och Owe har
dessutom hållit varsitt föredrag hos andra.

Vid 14 tillfällen har Lennakatten (1), Kvinno-
historikerna (6), Uppsala-Ekebysällskapet (2),
Invandrarföreningarnas integrationsprojekt (4), och
Ship to Gaza Uppsala (1) utnyttjat lokalen. Egna
föredrag och lördagar har dragit 336 gäster och
uthyrningar 370 gäster. Det ger anledning tro att vi
kan överträffa summan på drygt 1.800 besök för
2014. Höstsiffrorna ligger som regel högst.

Arbetssånger i studiecirkel!
Det finns många vägar till industrihistorien. En kan
vara att sjunga gamla arbetssånger. De som är
intresserade kan höra av sig till Lennken Lennkvist
som är kontaktperson. Ring 070-306 42 36!

Kersti Kollberg jagar bokhyllor!
Kersti ska göra ett referensbibliotek i lokalen. Till
att börja med behövs två bokhyllor, helst likadana.
Ring Kersti om ni har tips! 070-211 26 72



Kaffestund på takterassen av Salagatan 16 någon gång på 1950-talet kanske. Reklambyrån
Malmros vd med solglasögon ses i mitten. Gudrun Waernulf, chefssekreterare på Nymans
tävlingsavdelning är nummer två från vänster. Notera glimten av husfasaden på andra sidan
Salagatan. Det huset är kvar än idag också. Foto från Gudrun Waernulfs familjealbum.

Kulturbärarkväll sommaren 2010 på takterassen. Foto i motsatt riktning till ovanstå-
ende. Fotograf Lennart Engström står t v. Bo Alvarsson dramatiserar en slags upple-
velse. Mittemot är Magnus Lögge, Bengt-Ove Bengtsson och Margareta Engström.
Närmast t h Jan Nilsson, en av föreningens utställningsbyggare. Kurt Grahn sitter
skymd t v bakom Lennart. Kvällen är sen. Summeringar och analyser pågår.

Bilder ur historien:



Invigning av föreningens första utställningsperiod med
’Mjölk och människor i det nedlagda mejeriet 1998. LRFs
länsordförande Lennart Johansson levererar råvara till
dåvarande finanskommunalrådet Lars-Olov Lindell. På
branschspråk kallas detta dock för invägning. Stor succe!
TV4 och UNT gjorde reportage. Teaterspel och hundratals
besökare på  två sommarmånader. Året efter var det lokalkris men

kassör Ingemar Andersson löste
detta. Vi stod i två somrar ute i
Danmarks Kumla i Risbergs ned-
lagd bilverkstad. Folk kom dit på
helgerna. Vi hade inte vågat tro på
detta på riktigt. Vintern emellan
stod vi på vinden på Suttungs gr 4.

Så följde en ambulerande period
med växelvis utomhusteater och
en rad av tillfälliga lager och platser.
Vi hade väl inget bättre för oss,
kommenterade en del oss....

’Sammanrotning på Stora Torget half sju!’ hette ett
av spelen som Katarina Ehnmark skrev och
regisserade efter en idé av undertecknad red. Ett
av underlagen var historikern Rolf Karlboms
forskning om hungerupploppen 1857. Vid DEA-
hörnet hade vi en scen vid en tom ’mjölbod’.
Avslutningsscenen var bagarstrejken 1898.

Våren 2005 gav Arbetarrörelsens Förstamajkommitté sitt
kulturpris till ’vår’ träskulptör Hans Lustig. Dåvarande kulturmi-
nister Leif Pagrotsky medverkade i Odinslund. Och det året
hade vi gamla brandstationen som utställningslokal. Faktiskt
520 kvm. Massor av folk kom på Kulturnatten. Men Roland,
Bo Kjellén och utställningsansvarige var i Norwich på besök.
Lennart Sjöberg, Barbro Lindberg m fl tog emot på Kungsg. 7.


