
          

INDUSTRIHISTORISK SAFARI LÄNGS HELGE Å
TID: Lördagen den 18 september 2010
PLATS: Samling på Strömsborgs Ullspinneri utanför Osby kl 10.30

Föreningen erbjuder möjlighet till samåkning i bil eller liten buss från Malmö, Lund 
och Ystad.

KOSTNAD: Studiebesök inklusive lätt lunch och kaffe 115 kronor.
Transportkostnad: 155 kronor.

Föreningen Industrihistoria i Skåne fortsätter uppmärksamma hela det skånska landskapets 
industriella historia. Den 18 september 2010 är Osby och Östra Göinge mål för ett intressant 
studiebesök. Ciceron under dagen är  Göinge Hembygdsförenings ordförande Sven Jensén.

PROGRAM 
Samling vid Ullspinneriet i Strömsborg kl 10.30 – 12.00
Här växte ett industriområde fram i början och mitten av 1800-talet. Kraften kom från Helge 
ås forsar och fall. Kvar idag finns Ullspinneriet. Driften upphörde på 1960-talet då byggnaden 
med innehåll köptes av Osby Hembygdsförening. Maskiner och material finns kvar såsom 
det lämnades när fabriken stängde. Maskinerna har på senare år restaurerats av experter 
från trakten. Vi träffar Sven Arneberth, som berättar om fabrikens historia och visar hur 
processen i spinneriet gick till och han kommer också att köra maskinerna. 
www.hembygd.se/skane/osby 

Östanå Pappersbruk ca kl 12.30 – 14.30
Nästa anhalt på resan är Östanå Pappersbruk, vars historia börjar vid slutet av 1700-talet. Vi 
samlas i korsvirkeshuset och får där en lätt lunch. Pappersbruket håller nu på att byta 
skepnad till en elegant konferensanläggning.  Vi träffar Jessica Kriesz, som är ansvarig för 
utvecklingen av det nya konceptet. Sedan guidar oss Ingvar Ohlsson från Östanå genom 
det som finns kvar av det gamla pappersbruket. Besöket avslutas vid Stenhuset, som 
uppfördes vid 1800-talets slut och ursprungligen innehöll 10 enrumslägenheter för brukets 
arbetare. www.pappersbruket.se 

Broby Modellindustri AB ca kl 15.00 – 16.00
Nils Rösler och Harry Mars, två modellsnickare på Broby Armaturfabrik, startade eget 
modellsnickeri i en lokal på 60 kvm på Njuravägen i Broby år 1957. Tjugo år senare 
disponerade fabriken 1000 kvm, hade landets modernaste maskinpark och minst 10 
anställda. Då Nils Rösler pensionerade sig i början av 1980-talet övertogs fabriken helt av 
familjen Mars. De köpte Broby Armaturfabriks lokaler och fortsatte sitt framgångsrika arbete. 
Nya material och ny teknik infördes. Nuvarande ägaren Sven Mars visar den moderna 
fabriken och produkter under tillverkning. www.brobymodell.se 

Föranmälan till Anne Louise Kemdal, e-post: kemdal@gmail.com, eller sms och tel : 
0707-140376.

Samarrangemang med Göinge Hembygdsförening och Osby Hembygdsförening.

www.industrihistoriaiskane.se
Föreningen Industrihistoria i Skåne samarbetar med Malmö Museer och Skånska Ingenjörsklubben
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