Besök hos IAC
Under jubileumsåret har som en del av våra aktiviteter kopplat samman det gamla Skara med några
av dess företag under rubriken ”Företag och dess historia – minnen som anställd”. I måndags
eftermiddag var det dags för IAC, det många av oss känner som ”Skaraplast”. Vid denna träff hade vi
bjudits in som gäster till företaget, både för att få en historisk beskrivning på plats och för att bese
den nyligen sammansatta utställningen över företagets produkter.
Barbro Hassel inledde med att presentera kvällen och hälsa välkommen, både till tidigare
medarbetare på företaget och intresserade medlemmar i Skara Gille. Mikael Andersson och Henry
Jansson som representerade företaget, berättade om dess historia. Rötterna i företaget finns redan i
tidigt 1900-tal när Erik Järnåkers pappa verkade som vagnmakare. Men den egentliga verksamheten
startade med WC-sitsar i slutet av 1930-talet. Dessa gjordes först i trä, men utvecklades och
tillverkades sedan i bakelit. Efter kriget vidgades sortimentet med leksaker, men det stora genombrottet kom när Skaraplast började tillverka, och utveckla, hushållsprodukter i plast på 50- och 60talet. Många minns nog både TV-kannor och vattenkannor från den tiden. Företaget bytte ägare flera
gånger och sedan mitten av 60-talet har inriktningen av tillverkningen varit riktad mot
fordonsindustrin.
Både under och efter informationen utbyttes många minnen bland de församlade. Man pratade om
personer och produkter, maskiner och tillverkningsprocesser. Precis som tanken med programmet
var. Därefter gavs det möjlighet att besöka den lokal som fungerar som ”minnesbank”. Här fanns det
produkter från olika faser i företagets historia. Det fanns också både formar och ritbord som väckte
många minnen.
Som final på en intressant träff, avslutade gruppen med kaffe och bulle. De intensiva samtalen och
utbytet av gamla minnen fortsatte. En dröm är att få fortsätta dessa träffar med företag, deras
anställda och deras minnen även i framtiden. Det handlar i högsta grad om kulturhistoria. Det som vi
i Skara Gille är satta att bevaka och bevara i vår stad.

Barbro Hassel inleder med att berätta om Skara Gilles syfte men våra företagsträffar.
Mikael Andersson och Henry Jansson från IAC, väntar på att få ge en historisk återblick.
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Börje och Ingrid Lundström återkom med glädje till en arbetsplats där de tillbringat 65 år
tillsammans ( Ingrid 40 och Börje 25 ).
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Några av de produkter som vi minns från Skaraplast.
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