Nyhetsbrev nr 2, 2007
Efter sommaruppehållet smygstartade vi höstens aktiviteter med ett möte i Kävlinge och besök inne på
Scans slakteriområde. I ett tidigare nyhetsbrev skrev vi om slakteriföretaget som kommer att lägga ner
under nästa år och att vi i föreningen försöker få upp intresset för området med tillhörande arkiv och
minnen som är kopplade till platsen. Efter möte med intresserade eldsjälar från Scan och Harjagers
härads hembygdsförening diskuterades möjligheten att i anslutning till stängningen av fabriken ordna
en Öppet Hus-dag med olika föreningar, arkiv och intressenter. Vi hoppas kunna få återkomma under
våren med mer information om en eventuell dag i Kävlinge.
Höstens första medlemsaktivitet bestod i ett besök på de båda utställningarna Tidernas stad och 100%
Malmö på Malmö Museer. Höstutflykten gick i år till de båda industrierna Hässleholms filfabrik och
Killebergs Kettingfabrik som numera drivs som museum av privata entusiaster. Vid besöket i
Hässleholm blev vi även förevigade av lokalpressen, länken till artikeln ligger på vår hemsida,
www.industrihistoriaiskane.nu. Vår tredje medlemsaktivitet gick även den nordösterut. En
novemberkväll lyssnade vi på ett föredrag av Leif Börje-Frid som berättade om Kristianstadtraktens
livsmedelsindustrier och de minnen som han samlat in. De finns även presenterade i en utställning på
Regionmuseet och på hans egna blogg. Länk till bloggen ligger på vår hemsida.
Förutom samarbete med de museer och arkiv som aktivt intresserar sig för industrihistoria har vi även
försökt få till stånd en debatt och intresse för de hotade fysiska miljöer som finns i vår närmiljö. Två
sådana Malmöexempel är ”Sillabanan” och kalkbrottet i Limhamn. En viktig kanal är media. Radio P4
Malmöhus sände under hösten ett inslag om Scanfabrikens nedläggningsplaner och om de hotade
miljöerna järnvägen Malmö-Limhamn, ”Sillabanan”, och Limhamns kalkbrott. Föreningens styrelse
har även publicerat ett debattinlägg i Skånska Dagbladet med ett förslag om att ge kalkbrottet ett
utökat skydd i form av Kulturreservat som skulle kunna innebära att både natur- och kulturintressen
tas tillvara.
Men vi önskar gärna bidrag och tips från våra medlemmars kunskapsområden och intressen. Vi har
planer på att under våren titta närmare på vatten- och energihistoria i Skåne, med vattentornens
historia och Öresundsverket i Malmö. Har du en intressant historia att berätta eller vill veta mer om
något så kontakta oss gärna. Vi återkommer med aktuella datum och tider för vårens aktiviteter och
årsmöte. Vi försöker att hålla vår hemsida så aktuell som möjligt men hoppas även kunna skicka ut
nyheter och upprop via e-post så om du inte har meddelat oss en aktuell e-postadress så skicka den
gärna till webmastern så kommer du med på vår utskickslista. Naturligtvis kommer vi även i
fortsättningen att skicka ut brev till dem som inte har e-post, så glöm inte meddela oss eventuella
adressändringar.
Slutligen ber jag att få önska alla våra gamla och nya medlemmar en skön och avkopplande julhelg
och hälsar er välkomna åter till vårens aktiviteter och debatter.
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