
Industrihistoriska 
föreningen i 

Västerås

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.

Föreningens verksamhet
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 på 
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.

Industrihistoriska föreningen i Västerås är medlem i 
Sveriges hembygdsförbund.

Medlemsavgift
Årsavgiften är för närvarande endast 100 kr.

Bankgiro: 5907-0102

Ny hemsida 2021 Industrihistoriska 
föreningen i Västerås

Om oss
Du hittar oss i hemsidan industristaden.se

Kontakta oss
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, Västerås.

Köpa filmer
Du hittar en lista med våra inspelade filmer i hemsidan. 
Vi säljer äldre filmer i DVD-format och nyare filmer på 
USB-sticka. Vi ställer upp ett bord med DVD och USB-
stickor vid våra föredrag, filmvisningar och årsmöten. 
Vill du köpa en film, kolla på hemsidan hur man gör.
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Se filmer på biograf
Vi brukar visa våra senaste inspelade filmer på 
biografen Elektra i Kopparlunden, Västerås. Visningar 
sker oftast i november. Se Aktiviteter i hemsidan.

Läs en artikel i hemsidan
Hemsidan uppdateras varje månad med en ny  artikel. 
Innehållet handlar ofta om industrihistoria, men även 
aktuella händelser berättas..

Facebook: Industristaden i Västerås

Trailers och filmer på Youtube
Du kan fritt se trailers i föreningens Youtube-kanal. 
Där finns även flera hela filmer.
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Föredrag
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.

Filmer
I filmen ovan berättar de som var med hur det gick till. 
ASEA blev pionjär för industrirobotar i början av 70-talet. 
Världens första elektriska och mikrodatorstyrda robot, IRB 
6, började säljas 1974. Den satte en ny standard och blev 
den mest kopierade i världen. ASEA blev världsledande i 
elektriska industrirobotar 1986.

ASEAs historiska samlingar
ASEA invigde sitt museum i Ottar-byggnaden 1919.  
Samlingarna finns nu i Melkerhusets källare, mitt emot 
Västmanlands läns museum. Samlingarna visas på 
begäran av medlemmar från föreningen. Information 
finns i hemsidan.

Studiebesök
Rebecca Svensson, känd historiker från Västerås guidade i 
Kopparlunden, Västerås. Hon berättade levande om 
byggnaderna. Här låg centrum för Sveriges industri när 
Metallverken bildades 1897, närmaste granne med Asea. 
Metallverken tillverkade tråd i koppar till Asea, men även 
plåt, gjutgods, vajrar och ammunition.

Studiebesök
Bilden ovan är tagen från ett studiebesök till Ramnäs 
bruk som tillverkar ankarkätting i grova dimensioner för 
offshore, fiskodlingar och fartyg. I fabriken kröks 
varmröda ämnen till kättinglänkar som om det vore 
falukorv. Ämnena krokas i varandra och svetsas ihop 
under ett gnistregn.  En kättingleverans fyller flera 
järnvägsvagnar

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 information om 
våra böcker i hemsidan. 
Vår senaste bok är: Jonas Wenström – Välkänt och 
okänt. 
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