Läs senaste nytt om föreningen på
Facebook

Industrihistoriska
föreningen i Västerås
Om oss

Industrihistoriska
föreningen i
Västerås

Du hittar oss i hemsidan industristaden.se

Kontakta oss
Köpa filmer
Du hittar en lista med våra inspelade filmer i hemsidan. Vi
säljer äldre filmer i DVD-format och nyare filmer på USBsticka. Vi ställer upp ett bord med DVD och USB-stickor
vid våra föredrag, filmvisningar och årsmöten. Vill du
köpa en film, kolla på vår hemsida hur man gör.

Se trailers och filmer på Youtube
Du kan fritt se trailers i föreningens Youtube-kanal.
Där finns även en del hela filmer att se.

Du kontaktar oss via mail: industristaden@gmail.com
Ordförande: Henrik Tengstrand ordforande@industristaden.se
Sekreterare: sekreterare@industristaden.se
Försäljning av böcker och filmer: kontakta oss
Visning av ASEAs historiska samlingar: se hemsidan

Lokal
Vi har ingen klubblokal.
Vi brukar ha årsmöten i Västmanlands läns museums stora
samlingssal, Karlsgatan 2 i Västerås.
Vi visar film på Elektrabiografen i Kopparlunden.
Bilden på det gamla turbinhuset från 1891 är logotypen
för Industrihistoriska föreningen i Västerås. Information
om turbinhusets tillkomst finns i Sture Erikssons bok:
Jonas Wenström – välkänt och okänt, utgiven 2013.

Föreningens verksamhet

Läs en artikel
Se filmer på biograf
Vi brukar visa våra senaste inspelade filmer på
biografen Elektra i Kopparlunden, Västerås. Visningar
sker oftast i november. Se kommande aktiviteter i vår
hemsida.

Hemsidan uppdateras varje månad med en ny artikel.
Artiklarna är samlade i ”Internetboken”. Innehållet
handlar ofta om industrihistoria, men även aktuella
händelser berättas. Använd sökfunktionen om du letar
efter något speciellt.

Medlemsavgift

2020-05-10

Årsavgiften är för närvarande endast 100 kr.
Bankgiro: 5907-0102

Föreningen har sedan starten 2006 ägnat sig åt
framtagning av illustrerade artiklar och filmade intervjuer
av industrihistoriskt intresse.
I föreningens hemsida industristaden.se finns ett 80-tal
artiklar. Föreningen säljer inspelade filmer i DVD eller
USB-sticka. Se lista över filmer i hemsidan. Föreningens
böcker finns till salu för medlemspriser. Industrihistoriska
föreningen anordnar föredrag, studiebesök och
filmvisningar. Information om kommande aktiviteter finns
i hemsidan. Inbjudan mailas till medlemmar. Föreningen
anordnar visningar av ASEAs historiska samlingar. I
hemsidan finns information om hur man bokar en
visning.

Föreningens uppgift
Föreningen skall kartlägga och beskriva skeenden och
sammanhang ur Västeråstraktens industriella och
samhälleliga utveckling. Detta material kan användas för
formandet av framtida verksamheter.

Böcker
Föreningen bekostar och ger ut böcker som kan köpas av
oss. Vi ställer upp ett bokbord vid våra föredrag,
filmvisningar och årsmöten. Du hittar våra böcker i
hemsidan.
Vår senaste bok är: Jonas Wenström – välkänt, okänt.

Studiebesök
Här en bild från en resa till Klackberg och Norberg. Bilden
visar hissmaskineriet i Gröndalslaven i Klackberg. Vi fick se
maskineriet i drift. Resan gick vidare till mässingsbruket i
Thorshammar. Därefter gick resan till Norberg där vi åt
lunch i Värdshuset Engelbrekt. Slutligen besökte vi
Myrbergs verkstad och Nya Lapphyttan.

Föredrag
Filmer
I filmen ovan intervjuar Sören Bååth ABBs förre VD
Sten Jakobsson. Han berättar färgstarkt om framgångar
och utmaningar under sin karriär, som bara den kan
göra, som själv var med och ledde verksamheten.

Studiebesök
Föreningen gjorde ett studiebesök till ABB Robotics i
januari 2020. Deltagarlistan blev fort fulltecknad.ABB
hade kunniga guider som berättade och visade filmer
och visade produktionen. Mycket intressant besök i en
modern fabrik. Bilden är från ABB, fotografering är inte
tillåten i verkstaden.

Lars Henning håller föredrag om gamla Västerås och visar
bilder tagna av sin farfar Carl Henning. Carl har skänkt sina
bilder från 1940-talet till Västerås stadsarkiv. Bilden är tagen
i Bomanska gården. Den är sedan länge borta och där finns
numera köpcentret Punkt.

ASEAs historiska samlingar
Föreningen guidar i ASEAs historiska samlingar.
ASEA byggde sitt museum i Ottar-byggnaden 1919.
Samlingarna finns nu i Melkerhusets källare, mitt emot
Västmanlands läns museum. Samlingarna visas på
begäran. Information finns i hemsidan.

