
 

 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 
 

Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av Lars Foberg ordförande, Anne Louise Kemdal, vice 
ordförande, Christian Kindblad, sekreterare, Gabriella Jansson, kassör samt ledamöterna  

Ola Lundgren, Anders Ödman och Niklas Larsson. 
 

Suppleanter har varit Olga Schlyter och Arne Thornberg. 
 

Revisorer 
Henrik Borg har varit föreningens revisor. 

 

Valberedning 
Ingemar Johnn (sammankallande), Anders Reisnert och Jenny Hällström har tillsammans 
utgjort valberedningen. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio protokollförda styrelsemöten. 

 

Programverksamhet 
Under året genomfördes sex studiebesök och utflykter. Därtill anordnades föredrag vid två 
tillfällen 
 
• Wramborgs strumpfabrik i Malmö besöktes onsdagen den 21:e januari 2015. 
Wramborgs är ett Malmöföretag som tillverkat strumpor sedan 1951. De tillverkade cirka 7 
000 par per dygn. Både design och produktion sker på fabriken i Malmö. Maskinparken hör 
till de modernaste och de kan tillverka allt från datamönstrade sockor till benvärmare. De 
säljer baby-, barn-, dam- och herrstrumpor till de stora kedjorna i Skandinavien. 
Strumporna säljs antingen under kända varumärken, eller under något av deras egna 
märken. I anslutning till fabriken finns en butik, där de säljer överskottsproduktion och 
andrasortering. 
 
• Måndagen den 9:e februari 2015 anordnade föreningen ett föredrag i Pingstkyrkan i Lund i 
samarbete med föreningen Gamla Lund. Henrik Borg berättade om ”Skånska mejerier - om 
dess byggnadshistoria med exempel från Lund och Skåne”. Föredraget behandlade även de 
verkstäder i Lund som stod för utrustningen i mejerierna och kopplingar till dagens 
lundaindustrier. Föredraget byggde på en länsomfattande inventering som gjordes åt 
Länsstyrelsen. 
 
• Tisdagen den 10:e mars 2015 besökte vi Sandvik SRP i Svedala. Värd var bl a företagets 
"historiker" Roland Hansson. Vi fick en orientering om Svedalas roll och framtid inom 
Sandvik. Roland berättade om utförligt och engagerande om företagets historia genom åren. 
En rundvandring genom såväl de äldre och historiskt intressanta byggnaderna som de 
moderna produktionslokalerna stod givetvis också på programmet. 
 
• Årsmöte ägde rum den 26:e mars 2015. Efter årsmötesförhandlingarna 
höll professor emeritus Ragnar Hellborg ett föredrag med titeln: "De skånska järnvägarna 
och sockerbruken". Bettransporternas och sockerbrukens betydelse för framväxten av det 
skånska järnvägsnätet och av en skånsk järnvägsindustri var temat. 
 
• Lördagen den 25:e april 2015 besökte vi Hörja och Tyringe. Vi började med att besöka 
"Pyckefabriken" i Hörja vid Rökeån, en liten insomnad leksaksfabrik. Leonard Sunnermark 



 

 

startade här 1922. Vattenkraften nyttjades dubbelt. Maskinerna drev direkt av ett 
underfallshjul genom remtransmissioner. En separat vattendriven generator gav ström till 
belysningen. Stig och Britt-Marie Johansson var våra värdar, visade och berättade. 
Strax invid vid ån finns platsen för en medeltida järnhytta och där berättade Anders Ödman 
om den dåtida järnframställningen som var ”strategiskt” viktig för Danmark. Dagen 
avslutades med ett besök på Tyringe Museum där Göthe Persson var vår värd och berättade 
om Tyringes industrihistoria och museets framväxt. 
 
 
• Lördagen den 16:e maj 2015 var det dags för vårens sista begivenhet, en utfärd till 
Bjärehalvön. Vi samlades vid utställningen om Hallandsåstunneln där vi fick information om 
bygget och i synnerhet dess slutfas . Därefter besökte vi Märta Måås-Fjetterström AB i 
Båstad. Angelica Persson, VD, hälsade oss välkomna och berättade om företaget. Därefter 
kunde vi vandra fritt i ateljér med vävstolar, lager och butik. Dagen avslutades med ett 
besökte hos det familjeägda Engelholmsglass AB. Dess VD, som en gång var med och tog 
över företaget, Carl-Gustaf Gudmundsson berättade, guidade runt och bjöd på glass. 
 
• En guidad industrivandring söndagen den 13:e september 2015 inledde hösten. 
I samband med Kulturarvsdagen guidade Christian Kindblad bland industrierna vid 
Ystadvägen där Kürzels, Malmö Läderfabrik, Strumpfabriken och MAB & MYA en gång hade 
sin verksamhet. 
 
• Ett studiebesök hos Aimpoint i Malmö genomfördes torsdagen den 22:e oktober 2015 
År 1974 började en liten grupp svenska entreprenörer utforska olika sätt att förenkla men 
samtidigt förbättra sättet att sikta. Målet var enkelt men ambitiöst - att skapa en teknologi 
för riktmedel som underlättar för skytten att snabbt få målet i siktet och konsekvent träffa 
rörliga mål i alla slags väder och situationer. Vid den tidpunkten anade de föga att deras 
uppfinning, siktet Aimpoint Electronic, och deras företag skulle revolutionera skytte- och 
jaktbranschen. Per Sandberg med medarbetare tog emot oss och berättade och bjöd 
generöst. 
 
Årets sista planerade aktivitet, ett studiebesök vid det nyuppförda kraftvärmeverket i Örtofta, 
fick senareläggas och genomfördes därför i mitten av januari. 
 
Övrigt 
Föreningens Olga Schlyter och Anders Ödman deltog i oktober i en konferens på 

regionmuseet i Kristianstad  med titeln ”Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och 
hållbarhet” 

 
 ”Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet – hot mot vattnets kulturhistoriska miljöer?” 
var ett huvudtema. EU:s vattendirektiv innebär kort att fisken åter ska kunna gå upp i våra 
åar. Direktivet och dess tillämpning innebär ett påtagligt hot mot kultur- och industri-
historiskt värdefulla miljöer om t ex alla mölledammar skall bort för att släppa fram fisken.  
Sverige vill ju gärna  vara bäst på att följa denna typ av direktiv, vilket innebär en risk för 
bristande hänsyn till kulturvärden. Det paradoxala är att samtidigt har EU ett projekt som 
handlar om att bygga mindre kraftverk! 

 
Konferensen tog,  som sitt andra huvudtema, upp de förorenade miljöer, såväl mark som 
byggnader, som tidigare industri lämnat efter sig. Även här finns en risk industrihistoriskt 
intressanta miljöer raderas av en ibland kanske alltför ambitiös sanering. 
 



 

 

Föreningen har haft ett fortsatt gott samarbete med Malmö museer och Skånska 
Ingenjörsklubben, vilket bland annat innebär att föreningen har tillgång till 
sammanträdeslokal och samlingssal på Teknikens och Sjöfartens Hus i Malmö.  
 

Webbsajt och Facebook  
Föreningen har en egen webbsajt, www.industrihistoriaiskane.se, där föreningen annonserar 
sina aktiviteter. På webbsajten finns mycket annat läsvärt med anknytning till skånsk 
industrihistoria. Föreningen har dessutom en sida på Facebook. Dess främsta syfte är att ge 
en ny publik en länk till vår egen sajt. 
 

Medlemsavgift för år 2015 var 150 kr för ordinarie medlem, 75 kr för studerande och 500 
kr för företag och föreningar. 

 

Ekonomi 
Antalet betalande medlemmar uppgick under året till 64, varav två stödjande institutioner. 
Årets verksamhet gav ett överskott på kr 310:50, vilket gjorde att kassabehållningen vid årets 
slut ökade till 16 368:08. I övrigt hänvisas till bifogade resultatrapport. 
 
 
Malmö den 11 april 2016 
Styrelsen 
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