
Den 14 november: Föredrag om UNT:s historia
Redaktionschef Carl-Åke Eriksson berättar under
rubriken ’UNT under omvandlingstid’. Se
affischen i övrigt! Föredraget ingår i vår serie om
Uppsalas veteranföretag.

Arkivens dag 14 november
Upplandsmuseet, Landsarkivet, Folkrörelsearkivet,
Företagens Historia, Stadsarkivet med flera har
sina årliga arrangemang. Men vi har ett eget enligt
ovan. Vi är ju inget arkiv utan har FAU, alltså
Folkrörelsearkivet som mottagare av våra saker.

Industriminnesföreningens dag 21 november
Program enligt affischen. Daniel Ahlm, Kjell
Weinius och Owe Hedin tar hand om guidningen.
OBS att Pelle Lundblads sluttid är 16.30! Pelles
grupp har det industriellt intressanta namnet
Steam Mill County Band. Men så bor han vid
Ångkvarn också..
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Medlemsmötet onsdag 25 november
Budget och verksamhetsplan för nästa år ska tas.
Styrelsen kommer att redogöra för ekonomiska
beslut som har hänt sedan årsansökan till
Kulturkontoret sändes in i somras. De dokument
som sändes in då bifogas medlemsbrevet. Vi
räknar med ett betydligt större underskott i år
trots att vi har mycket bra intäkter.

FLER LÖRDAGSVÄRDAR VÄLKOMNAS!
Det går givetvis att bara släppa in gästerna och
låta dem ’vara i fred’ men det kommer att straffa
sig i längden. Dels missar de ett och annat som vi
kan tillföra vid samtalen men faktiskt så missar
vi också möjligheten att lära oss något av dem.
Utställningsansvarige vill dock framhålla att det
är inte kunskapsförmedling i första hand som
gäller. Det finns en rad olika funktioner att fylla

Våra nya västar i tjänstgöring! Bo Rundqvist närmast och
Owe Hedin t h lyssnar på samtalet om ’Den tionde skorste-
nen’ tillsammans med ett 30-tal gäster. Loggan gjorde en
medlem som tyvärr flyttat, nämligen Magnus Gustavsson.
Det var sommaren 2007 inför teaterspelet på Vaksala torg
som kommunen frikostigt såg till att vi kunde genomföra.

Bildad 1997

I samband med UNT:s 125 årsfirande upplåter redaktionen i
mån av plats yta för annonsrutor åt föreningen. Vår motpres-
tation är att vi ger exponeringsytor för ett antal industri-
historiskt intressanta artiklar från äldre årgångar. Om möjligt
införs rutorna fredagar och med utformning som ovan.
Tidningsartiklarna är monterade i vårt scenrum. Bland annat
finns UNT:s första framsida där, ett reportage om nedlägg-
ningen av Slotts och en översiktsartikel från i somras.



vid Öppet Hus. För att fylla dessa så behövs flera
personer. Det kan höja kvalitén i gästernas besök.

De flesta av oss är väl ena baddare på att koka kaffe
och vara trevliga eller bara lyssna på folk?

Den grupp medlemmar som fick en enkel
utbildning på två dagar förra våren fick lära sig av
föreläsarna som ArbetSam och Arbetets Museums
hyrt in att framförallt ska vi vara trevliga och
positiva! Ja, toaletterna ska vara rena och
fikamöjligheter ska finnas också. Och så ska det
väl gå att hitta i alla fall något som är intressant i
utställningarna......

De som känner sig lite omogna kan komma och
följa med när de mer vana guiderna går runt vid de
båda visningar vi ska genomföra på en vanlig
lördag. I höst fick vi Kristina Moen Torstenson
som ny värd. Tack Kristina! Men det räcker inte!
De som ingår i värdgruppen har också andra
funktioner i föreningen och bör avlastas lite ibland.

Att vara fyra-fem värdar är alldeles lagom. Blir
man för många finns risk att man pratar med
varandra istället för med gästerna. Det ska finnas
tid till egen matrast, man ska köra ner skylten till
entrén, sälja en bok kanske och ta emot frågor
åtminstone om man inte är säker på svaret.

Ring Barbro och anmäl er - 018-40 24 76 !

Värdar i år har framförallt Barbro, Birgitta, Anne,
Bertil och Owe H och Christina H varit. Vid
föredrag är Björn och Kersti med också. Några
gånger har undertecknad, Hans Hård, Torbjörn
Hedberg, Bo Rundqvist, Kjell Svensson och Ove
Lundgren deltagit också. Glömde jag någon? Som
regel kommer mellan 5 och 20 gäster på Öppet
Hus. Varför upprepade jag detta egentligen?

Kulturbärarkväll måndag den 7 december
Kl 18 ska vi sitta vid borden. Den här gången blir
det inte riktigt samma övning som vi kört med
kryssfrågor och ’läxförhör’. Owe har en annan
metod! När det gäller mat så tar alla med något att
äta plus egen dryck. Föreningen står i vanlig
ordning kokt potatis, hårt bröd, ost, smör och kaffe
med bröd. Ingen dagordning och sådana stelheter.
Vi kör med fria samtal. Ta gärna med någon gäst
som är nyfiken. Anmäl SENAST på söndags kväll
den 6/12 till red! Uppge om ni ska ha potatis!

Årets kulturnatt

På 12 programpunkter hade vi 245 ’sittningar’.
Hela 172 namn i gästboken blev det men det är
bara en ungefärlig mätare. Det är på samma nivå
som de senaste åren och stämmer även med det vi

numera kallar ’Industriminnesföreningens dag’ i slutet
av hösten. De båda veteranerna Hans Alsén och
Roland Agius drog intresserade. Den nya
guidemetoden med teateraktörer integrerade är bra.
Intressant är att filmen om Petterslund måste köras
en extra gång! Elva värdar gick det åt också.

Bokprojekt

Som alla vet är Roland Agius bok ’Industristaden
Uppsala’ slutsåld sedan flera år. Styrelsen vill att
en ny version blir mer illustrerad med foton.
Kassören har sänt ansökningar till fonder och
stiftelser med förfrågan om stöd. Vår medlem
Karin Hallgren Pettersson som såg till att den
första boken blev utgiven, är beredd att ta vid även
denna gång. Mer om detta på medlemsmötet

Mer plats åt nya berättelser

Lennart Engströms foton från slakteriets sista tid
går nu att se igen. Vi har krympt golytan och
därigenom skapat utrymme för dels en läshörna där
vårt referensbibliotek kommer att finnas. Dels ska
ett lervarutema finnas samlat där. Allt vi har om
Bergsbrunna och Uppsala-Ekeby och ett nytt tema
om S:t Eriks ska finnas där. Glimtar från ombygg-
naderna går att se på vår Facebooksida.

Nu bygger vi två väggar som dels avgränsar
publikrummet från utställningsdelen och samtidigt
ger ännu mer exponeringsytor. Väggarna blir
löstagbara för de få tillfällen vi ska ha mer än 65
personer vid biosittning i publikrummet Och
detsamma vid mer än 50 i bordssittning.

Det här betyder även att mer plats skapas i den
äldre utställningsdel som fortfarande är wellpapp-
baserad. Där kommrr nästa ombyggnadsfas.
Närmast i tur står dock projektet om den grafiska
industrin. Det temat ska finnas i det vi kallar
Kvadratrummet. Där kanske vi också får plats för
den äldre DVD-projektor vi fick över när den nya
installerades i publikrummet. Nu har vi alltså
högre bildkvalitet och två projektorer.

Upprop efter grafikerminnen
Vi hoppas kunna få fler intervjuer gjorda med
grafiska arbetare och tjänstemän. Något har vi gjort
själva. Men mer behövs. Överenskommelse finns
med Folkrörelsearkivet att de ska söka genomföra
ett dokumentationsprojekt som vi kan få nytta av.
Men det hänger helt på om några är beredda att
arbeta praktiskt med projektet. Intresserade får
gärna höra av sig till undertecknad utställnings-
ansvarig eller till Örjan Simonson som är chef för
arkivet, förkortat FAU. Ring 018-727 00 00!



Kunskapsplatsen Fyriskällan invigd

Stadsarkivet och FAU har nu genomgått en rejäl
ombyggnad intill Stadsbibliotekets lokaler.
Fyriskällan är ett samverkansprojekt för
kommunens invånare. Gör ett besök!

Märkning av historiska industrifastigheter

Sedan ett flertal år finns våra textförslag om detta
liggande hos Kulturkontoret. Vår ordförande har
återigen påmint om detta. Kanske intendent Anna
Ehn kan ge besked på mötet den 25 november?

Ekeby-lärare på besök

Mattias Landén som är yrkeslärare på Ekeby-
gymnasiet träffade i höst vår skolansvarige Birgitta
Palm och utställningsansvarige. Vi såg genast
samverkansmöjligheter. Detta eftersom det finns
ett bageritema i hallen och dels några skärmar i
vårt lager med nutida bageriberättelser som visades
för elever i Ekeby för tio år sedan. Till att börja
med hoppas vi på ett gruppbesök av lärare från
Ekeby i början av nästa termin.

Nya föremål

Föreningen har fått ett 1920-talsbord från
Appelbergs Boktryckeri, ett golvstående och
låsbart kassaskåp från ABF, vilket gjort det möjligt
att kassera det trasiga kassaskåp vi ’ärvde’ vid
inflyttningen 2008. Bordet passar utmärkt
tillsammans med den pennvässare i gjutjärn från
mejeriets leverantörsbutik som Hans Eurell skänkt
tidigare. Saker ska passa ihop!

What´s On Uppsala och Destination Uppsala
Styrelsen har besvärats i flera år av att det
konsekvent tryckts felaktigheter om oss i -
kvartalstidningen What´s on Uppsala. Efter en rad
kontakter så hoppas vi att numret för dec-jan-feb
ska bli korrekt. Detsamma fast på annat vis gäller
Destination Uppsala. Där har gamla uppgifter
funnits parallellt med nya. Nu är de gamla borta.

Både What´s On och Destination Uppsala har så
klart betydelse när det gäller att nå turister.

Golvboning, kylskåp och ventilation

Ett alldeles för smutsigt och slitet golv på grund av
både stolsskrap och byggprojekt måste till slut
rengöras. Det gjorde firman Städhuset med den
äran. Bäst av allt, Industrihus bjöd på detta! Vi har
också av Industrihus fått ett bra begagnat kylskåp.

Vi vet efter mätning att lokalen har luftförsörjning
för max 60 personer utan att vädring sker. Skulle
någon frestas att öppna ett fönster så får det inte gå
så illa att man glömmer stänga detta.

Bokningspriser enligt uppgifter på hemsidan

Gruppbesök med föredrag och visning 700 kr
Föredrag på annan plats i Uppsala 700 kr
Stadsvandring 40 kr per person
Fika i lokalen 20 kr per person

Enbart hyra under för- eller eftermiddag    800 kr
Hyra kvällstid, dvs f o m kl 18 1.500 kr

Två föreningar har vi särskilda avtal med. Det är
Uppsala-Ekebysällskapet och Föreningen för
kvinnors historia.

Antalet medlemmar
Vi är 182 medlemmar idag plus de 7 kollektiva
nedan. Förutom Uppsala Färg AB så är
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Jernvägar
ansluten, Folkrörelsearkivet för Uppsala län likaså
och Syndikalisterna i Uppsala, Socialdemokraterna
i Uppsala, Transport avdelning Uppland och IF
Metall Mälardalen. Vi är tacksamma om så många
som möjligt meddelar sin eventuella  e-postadress
så utskicken kan gå via nätet. Idag är det cirka 50
som får brev via posten.

Våra medlemskap i andra föreningar
Vi är enligt stadgarna medlemsförening i FAU -
Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Vi är även med
i riksföreningen ArbetSam som är knuten till
Arbetets Museum i Norrköping. och sedan i år är
vi också med i Företagens Historia i Uppsala län
och en förening för museifolk som heter Svenska
Industriminnesföreningen. Den har som en av sina
främsta uppgifter, förutom konferenser i musei-
branschen, att utse ’Årets arbetslivsmuseum’

Medlemsavgiften
För enskild medlem är avgiften f o m i år höjd till
150 kr. För familj gäller 250 kr och för förening,
företag och arkiv gäller 350 kr. Man kan bli med
nu och då tillgodoräkna sig detta också för 2016.
Tipsa era grannar!

Besök och föredrag
F o m 1/7 har vi haft  29 externa händelser i
lokalen då ca 520 gäster kommit. Vi har besökts av
23 elever från Wiks Folkhögskola, 32 pensionerade
lärare, två chefer från UNT, en lärare från
Ekebygymnasiet, PRO Posten 17 gäster, föredrag
av Ulf Lindvall 30 gäster, Den tionde skorstenen’ 16
gäster, UE-sällskapet 40 + 37, FKH 44 gäster på  4
ggr, SIU ett 50-tal gäster och Internationella
Kortfilmfestivalens volontärfest, 56 gäster. På 8 öppet
hus har 73 gäster kommit. Dessutom har Owe H gjort
en uppskattad föredragning på Kunskapsskolan.
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