
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

ÅRSMÖTE 2021 
P g a pandemin och gällande restriktioner blev årsmötet även 2021 i digital form med efterföljande 

poströstning. Den 8 april introducerades årsmötet i samband med Eber Ohlsson föredrag. 

Årsmöteshandlingar var utsända och valberedningens förslag presenterades, poströstning var därefter 

möjlig fram till 23 april. Det kom in 14 poströster varav 13 var giltiga. Valberedningens förslag antogs 

vilket betydde omval av tidigare styrelsemedlemmar, Ingrid Andersson valdes till ordförande, Magnus 

Hamann valdes in som ny suppleant i styrelsen, revisorer och valberedning blev kvar som tidigare. 

Vår tidigare styrelsesuppleant Joakim Frieberg valde att lämna styrelsen och vi tackar för gott och 

engagerat samarbete och ser fram emot fortsatta möten i samband med våra arrangemang. 
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STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid 11 tillfällen, samtliga protokollförda styrelsemöten samt ett 

konstituerande möte efter årsmötet. Vanligtvis har vi träffats digitalt via Teams eller Skype, sista 

mötet innan sommaruppehållet i juni möttes vi på plats hos Helsingborgs stadsarkiv och i december 

höll vi årets sista möte på plats hos Alice och kattens tesalong i Lund. 



 
 

MEDLEMMAR 
Under 2021 slogs ett rekord i antal medlemmar då vi passerade 100 betalande medlemmar, vid årets 

slut var vi 102 medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften för 2021 var oförändrad 150 kronor per år 

för ordinarie medlem, 75 kr för studerande och 500 kr för företag och föreningar. 

 

Föreningens förste hedersmedlem Per-Jan Pehrsson avled i början på året. Per-Jan var en av 

föreningens grundare och länge mycket aktiv i styrelsen. Per-Jan var kunnig, nyfiken och en aktiv röst 

som engagerade sig i Malmös kulturmiljöer och industriella arv, och mot den våg av rivningar som 

staden såg i olika omgångar och skepnader.  

EKONOMI 
Föreningens ekonomi är fortsatt stark. Våra intäkter utgörs av medlemsavgifter och 

studiebesöksavgifter från icke medlemmar. Under året har kostnader huvudsakligen rört vår hemsida 

och rundvandringen i Kalkbrottet. Årets verksamhet gav ett överskott på 9512,50 kr, vilket gjorde att 

kassabehållningen vid årets slut ökade till 42477,45 kr. I övrigt hänvisas till föreningens bokslut för 

2021. 

FÖRENINGEN INDUSTRIHISTORIA I SKÅNE PÅ NÄTET 

Föreningens hemsida, Industrihistoriaiskane.se, hade under året över 10 000 besökare. Under året 

startade föreningen IHS Play där det i efterhand är möjligt att se inspelade föredrag från vår 

programverksamhet. Under året publicerades 9 föredrag på IHS Play. Det populäraste föredraget, med 

över 400 visningar, gavs av Håkan Sträng som berättar om Skånes, Sveriges och norra Europas 

elsituation.  

 

Föreningens Facebook har haft löpande publiceringar under året, bl.a. avisering om kommande 

aktiviteter och annat som kan intressera våra medlemmar.  

MEDLEMSBREV 

Två medlemsbrev har gått ut till medlemmarna under året, ett inför sommaren och ett i december, med 

information om genomförda och kommande arrangemang och aktiviteter. 

BOKCIRKEL 

Som ett led i att bredda vår verksamhet startades under våren en bokcirkel med industrihistoriskt 

fokus, temat är Människan och industrin. Under året har vi haft fem träffar, alla digitala via Google 

Meet, och de böcker som lästes under året var: 

 Yarden av Kristian Lundberg 

 De rotlösa av Johannes Daun 

 Konservkungen Herbert Felix av Per T Ohlsson 

 Bomullsängeln av Susanna Alakoski 

http://industrihistoriaiskane.se/


 
 

PROGRAMVERSAMHET 

Under året genomfördes 2 guidningar, 1 utflykt och 12 föredrag, varav fyra tillsammans med SJK 

Skåne. 

Guidningar 

Lördagen den 5 juni, Kyrkogårdsvandring bland industrimän, handelsmän och andra kända 

och okända, 20 deltagare 

Då det återigen blev möjligt med lite större sammankomster kunde vi i juni bjuda in till årets första 

fysiska sammankomst. Christian Kindblad guidade runt på Gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs 

torg i Malmö och berättade om industrimän, handelsmän och andra kända och okända Malmöbor från 

förr. 

 

Onsdagen den 22 september, Rundvandring i Limhamns kalkbrott, 10 deltagare 

Det blev, på allmän begäran, ett återbesök i Limhamns kalkbrott, ett av Norra Europas största 

dagbrott. Det bröts kalk där från 1866 fram till 1994 och sedan 2011 är området ett kommunalt 

naturreservat, En solig eftermiddag i september fick vi en rundvandring i sällskap med Malmö stads 

kunnige guide, Claes Carlsson.    

Utflykt 

Lördagen den 2 oktober, Sjöfartsmuseet Hoppet i Brantevik, 6 deltagare 

Brantevik har en mycket intressant maritim historia. Vid förra sekelskiftet var Brantevik största 

hemmahamnen för skutor i Sverige. Sjöfartsmuseet “Hoppet” berättar om denna historia. En liten 

skara på sex personer visades runt i museet som främst beståd av målningar på skutor, samt en titt på 

deras skuta. 

Föredrag 

Tisdagen den 14 januari, Ingenting är längre som förut, digitalt föredrag via Skype, 22 deltagare 

Anders Ödman berättade om alltings föränderlighet från jordens skapelse och fram till 

Coronapandemin, om hur Skåne blev en bördig del och en karg del med effekter ännu på 

dagens ekonomi och hälsa. Föredraget spelades in och gick att se i 30 dagar därefter. 
 
Torsdagen den 11 februari, Tre industrisatsningar på näset, digitalt föredrag via Skype, 23 

deltagare 

Christian Kindblad berättade om Falsterbobanan, Falsterbokanalen och Cementfabriken i Skanör, 

föredraget spelades in och gick att se i 30 dagar därefter. 

 
Tisdagen den 2 mars, Virtuell stadsvandring i trakten av Möllan, digitalt föredrag via Skype, 26 

deltagare 
Karl Bertil Hake tog oss med på en virtuell industrihistorisk vandring runt Möllan. Föredraget 

spelades in och var en av de första som kom att publiceras på IHS Play, föreningens kanal för 

inspelade föredrag.  
 
Torsdagen den 4 mars, Lunds alla järnvägsstationer, digitalt föredrag via Zoom, 80 deltagare 

Tomas Tägil och Jonas Andreasson, stadsingenjör i Lund, berättade om Lunds alla järnvägsstationer, 

hur de kom till, var de låg och vem som utformade dom. Samarrangemang med SJK Skåne. 

 



 
 
Onsdagen den 24 mars, Malmö vattenförsörjning under medeltid och renässans, digitalt 

föredrag via Skype, 26 deltagare 

Anders Reisnert bjöd på en historisk resa i Malmös vattenförsörjning fram till 1800-talets mitt. 

Föredraget var första delen om Malmös vattenförsörjning och följdes upp av Ebers föredrag i samband 

med årsmötet.  

 

Torsdagen den 4 april, Dyngkurror, vandlöb och pudrett –En fläkt av stank, sanitet och status, 

om latrinhanteringen i Malmö, digitalt föredrag via Skype, 30 deltagare. 

Joakim Frieberg, berättade och vägledde oss längs med fekaliernas färd på en hissnande i skildringar 

och teknikutveckling genom historien – ut genom slaskröret längs ”vandlöb” i Malmös gator ner i 

kanalens sörja. 

 

Måndagen den 8 april, Vattenförsörjning i Malmö från 1800-talets mitt till i dag, digitalt 

föredrag via Skype, 27 deltagare 

Eber Ohlsson, fortsatte på temat Malmös vattenförsörjning och tog vid där Anders Reisnert slutade 

och fortsatte fram till våra dagar. Föredraget var i samband med introduktionen till föreningens 

årsmöte. 

 

Måndagen den 3 maj, Skånes uppgång och fall under Gustav IV:s tid, 23 deltagare 

Christian Kindblad och Joakim Frieberg berättade om Malmö under Napoleonkrigen och Gustav IV:s 

regering 1796-1809, handelspartnern Danmarks krig med England och banken Malmö Diskonts 

uppgång och fall 1804-1817. 

 

Torsdagen den 6 maj, Tågfärjeförbindelse från Skåne med en historisk tillbakablick och en bild 

av dagens situation, 81 deltagare 

Jochum Ressel och Jens Möller berättade om de klassiska linjerna och diskuterade om färjornas 

framtida roll utifrån Trafikverkets utredning om säkerställd fortsatt kapacitet. Samarrangemang med 

SJK Skåne 

 

2 september, Alla historiska järnvägsfärjeförbindelse från Skåne, 59 deltagare 

Jochum Ressel SJ:s siste “färjechef” berättade om sin tid hos SJ och om alla Skånes 

tågfärjeförbindelser med kontinenten, förbindelser som varit så viktiga för Sverige. Samarrangemang 

med SJK Skåne. 

 

Torsdagen den 23 september, Skånes elkraftsförsörjning, 60 deltagare 

Håkan Sträng, berättade om de utmaningar som finns med elkraftförsörjningen till Skåne och hur vi 

hamnat i dagens prekära situation. Samarrangemang med SJK Skåne. 

 

Torsdagen den 25 november, Medeltida granitpolering, Arkivcentrum Syd i Lund, 15 deltagare 

på plats, 8 via Teams 

Anders Ödman berättade om Vä kyrkas granitkolonner och en medeltida granitpolering som ägde rum 

närmare än var vi länge trott. Föredraget var på plats hos ACS i Lund och spelades även in och kunde 

ses live. 
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BOKSLUT 2021 

 

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2021 2020 

Rörelsens intäkter   

Medlemsavgifter (99) (2020 - 85) 14850,00 12750,00 

Studiebesöksavgifter icke medlem (2) (2020 - 8)                      100,00                400,00 

Summa intäkter 14950,00 13150,00 

Rörelsens kostnader   

Bankkostnader 750,00 750,00 

Webb 1537,50 1537,50 

Medlemskostnader, administration och årsmöte   
Övriga kostnader, medlemsaktiviteter 2650,00 2650,00 

Möteskostnad styrelsemöte                              500,00                             

Summa kostnader 5437,50 4937,50 

ÅRETS RESULTAT 9512,50 8212,50 

BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER 2021 2020 

Omsättningstillgångar 
  

Kassa och bank 42627,45 32964,95 

Interimsskuld                               150,00 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 42477,45 32964,95 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 
  

Balanserat resultat 32964,95 24752,45 

Årets resultat                                                 9512,50               8212,50 

Summa eget kapital 42477,45 32964,95 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 42477,45 32964,95 

   

Ställda säkerheter 

 

inga 
 

Ställda ansvarsförbindelser inga  

 

 
 
 
 



 
 
Malmö den 5 april 2022   

 

   

Ingrid Andersson 

ordförande 

Gustaf Gustafsson 

sekreterare 

Gabriella Jansson 

kassör 

 

 

 

  

Lars Foberg 

v. ordförande 

Christian Kindblad 

ledamot 

Niklas Larsson 

ledamot 

 

 

 

 

  

Arne Thornberg 

ledamot 

Göran Hansson 

suppleant 

Magnus Hamann 

suppleant 

 
 
Vi revisorer har tagit del av verksamhetsberättelsen med tillhörande bokslut för 2021 

 

  

 

 

Maria Wallin Carl Bergendorff 

 

 
 


