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ÅiSMöTE MED ABF:S HÄLSINGBORGSAVDELNING

(\'
i Folkets hus B-sal

ti,sdagen den 31 maj 1960 klockan 19.00

ö

I Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

2 Val av två justeringsmiin.

3 Val av ordförande för å$mötet,

4 Val av sekreterare för årsmötet.

5 Verksamhetsberättelse 1959-60.

6 Ekonomisk berättelse 1959-60.

? Beslut om ansvarsfrihet.

B Fönlag till ekonomisk stat för budgetåret 1960-61,

9 Val av kassör för två år, (Avgåender Stig Fredrixon),

(\o V" av fyra styrelseledamöter för två år, (Ävgående: Eric Jönsson, Allan
Ström, Yngve Lundgren sarnt Signe Johansson).

1l Val av tre styrelsesuppleanter. (Avgående: Kjell Nilsson, Edk Gustavsson

och Äke Olofsson).

FP Val av tre revisorer. (Avgående: Ove Olsson, Harry Nordqvist samt' Helga Hermansson).

13 Val av två revisorssuppleanter. (Avgående: Äke Fasth och Lennart An-
dersson).

14 Inför höstens verksamhet-

15 Avslutning.
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Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande såmmansättning: Harry Ohlsson, ord-

förande, Stig Fredrixon, kassör, Nils Carlius, vice ordförande, Stig J. Svensson,

avdelningssekreterare, Yngve Lundgren, facklig medarbetare, Allan Ström, Eric

Jönsson, Paul Pongratz samt Signe Johansson. a
Kjell Nilsson, Erik Gustavsson och Äke Olofsson har vadt supPleanter under

samma tid,

Arbetsutskottet har bestått av Harry Ohlsson, Nils Carlius, Stig Fredrixon
saml Gösta Hiibinette.

Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanttäden. Arbetsutskottet har
sammanträtt vid tio olika tillfällen.

I iur att avgå ur styrelsen är: Stig Fredrixon, Eric Jönsson, Allan Ström,
Yngve Lundgren och Signe Johansson,

Heltidsanställd personal: Gösta Hiibinette och Allan Olsson.

ReYlsorer
Under året har Ove Olsson, Harry Nordqvist och Helga Hermansson fun-

gerat som revisorer. Suppleanter för dessa har varit Äke Fasth och LeDnart

Andersson.

Representållon vld kurset och konlelenset
Avdelningen har va t representerad vid följande konferenser och LurserF\,

\rid ABF:s {örbundskonferens den 12-14 juni Stig Fredrixon och Göstr. '

Hiibinetie. ABF-rektorernas i Norden konferens i Hälsingborg den 19 maj
Harry Ohlsson och Gösia Hiibinette. Vid pa idist ktets konferens å Backa-

gården representemde Gösta Hiibineite. Broderskapsrörelsens kongress i Häl-
singborg den 30 juli-2 augusti Gösta Hiibinette. Förbundets konferens för
musikledare, Helge Lilja och Allan Olsson. Förbundets och Riksteaterns kon-
ferens i teaterfrågor den 11-13 november Gösta Hiibinette. Vid förbundets
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storstadskonferens i Norrköping under tiden 16-18 december representerades

avdelningen av Gösta Hiibinette. Förbundets imtruktörsöverläggningar i Vär-
namo under tiden 14-lB mars besöktes av Gösta Hiibinette. HSB:s och Hyres-

gästernas storstadskonferens i Malmö den '{-5 april bevistades av Yngve Lund-
gren och Allan Olsson. Skolöverstyrelsens Lonferens för amatörteaterledare den

13 april bevistades av ABF:s teaterledare Knut Jarlow. Vid anslutna organisa-

fiioners jubileum och konferenser har styrelsens ledamöter turats om att repre_

sentera avdelningen.
I ABF:s studieledarekurser har Greta Rydberg (sångledarekursen) och Thore

Wahlgren (En kommun i arbete) deltagit. I socialekonomiska kommitt€ns kurs

på MHF-motellet undcr tiden'1-7 man deltog Yngve Lundgren och Gösta

Hiibinette.
tt\

!Sllpendler
Avdelningen har under året beviljat stipendier och anslag till medlemmar,

\rilka antagits till längre och kortare kurser anordnade av riksorganisationer.

Sålunda har Anna Thulin, Anna Norling, Stina Svensson och Gullvi Flygare
erhållit stipendium för deltagande i ABF:s veckokurs i konsumentupplysnings-
frågor. Greta Rydberg för sång och musikstudier, Allan Ström för kurs i arbe-

tarskydd jämte anslag till kurs för arbetsplatssamariter. Härutöver hat lämnats

rtipendier till elever i modenmålet och tyska språket vid folkskolorna, prak-
tiska realskolan och yrkesskolan.

Reptesenlanlskapsrnöle
Medlemsorganisationernas valda ombud kallades iill årsmöte med ABF:s

hälsingborgsavdelning tisdagen den 26 maj i Folkets hus B-sal. ABF:s Musik-

Jörening under dirigent Helge Liljas ledning utförde inledningsmusik. Den
f -cdan år 1922 verksamme revisorn i avdelningen, Axel S. Carlsson, lämnade

på grund av åldersskäl sitt uppdrag. ABF-ordfömnden Harry Ohlsson frambar
avdelningens tack för väl ryktat värv under ett drygt 35-årigt revisorskap i
ABFrs hälsingborgsavdelning. De varma och uppriktiga orden åtföljdes av en

bokgåva och blommor.

lf\
Sludlekonterenset

Medlemsorganisationerras studieorganisatörer kallades till studiekonferenser
onsdagarna den 12, 19, 26 augusti samt 2 september. Medverkande som före-
läsare vid konferensema var Gösta Hiibinette, Yngve Lundgren och Allan Ols-
son. I genomsnitt deltog 40 studieorganisatörer i konferenserna.



Under oktober månad hölls två studieLonferenser med Hälsingborgs arbetare-
kommuns aktiva medlemmar under medverkan av Frans Nilsson, Harry Ohls-
son och Gösta fliibinette. I konferenserna deltog ca 250 personer.

Medlemsorganisationernas studieombud m.fl. kallades till vårupptaktsmöte
den 11 januari på Konsumsalen. Konferensen som samlade ett 60-tal ombud
lcddes av Gösta Hiibinette och Yngve Lundgren,

Onsdagen den 6 april kallades studieorganisatörer jämte cirkelledare i fackfl
liga ämnen till överläggning rörande kommande verksamhetsplaner. Vid över.
läggningen, vari deltog drygt 50 representanter för fackliga organisationer,
redovisade Yngve Lundgren resultatet av MMU-aktionen och Gösta Hi.ibinette
redogjorde för kommande studieaktioner.

Den 28 augusti kallades samtliga ABFIärare och cirkelledare till konferens
:r restaurang kvarnen. ABF-ordförande Hany Ohlsson informerade om höstenö
verksamhet och instruktör Gösta Hiibinette talade om vikten av ledarnas upp-
giftslämningar och metodiken i studiecirklarna. I konferensen deltog över 60

lärare och cirkelledare.
ABF:s språklärare kallades till konferens rörande metodfrågor och val av

ku$material torsdagen den 7 januari. Diskussionen kring studiecirklarnas
arbetsmetoder och läroböcker leddes av Gösta Hiibinette och Stig J. Svensson.

Avdelningens 11 språklärare hade mangrant mött upp till överläggningen som
hölls å restaurang Kvarnen.

STUDTEl'ERKSAMHETEI{

^
Den nu avslutade studiesäsongen uppvisar en stark uppgång av gruppstudiel _

verksamheten och lika kraftig ökning av antalet kurs- och föreläsningstimmar.
Sålunda har studiecirklarnas och fritidsgruppernas antal ökat från 385 före-
gående år till 480. Samligt ämnesgrupper har ökat, den humanistiska ämnes-
gruppen, språkundervisningen och hobbyämnena mest markant, I denna verL- -sr-ti.t fr.i 5 137 personei deltagit mot 4 223 nätmast föregående år. Antal/T
studietimmar har varit 15 205 mot 11419 ifjol. Beträffande antalet studerande
ungdomar hänvisas till särskild rubrik i denna berättelse. I övrigt hänvisas till
följande ämnesfördelning.

I likhet m€d tidigare år har arbetslösa, anmälda till härvarande arbetsför-
medling, åtnjutit fri undervisning och fria läroböcker i nämnda studiecirkel-
verksamhet.

+



1I FACKLICA, SOCIALA OCH EKONOMISKA ÄMNEN

Fackliga frågor

Kommunalkunskap ........
Konsumentfrågor

(Ftamhällsfrågor

Arbetsstudier
Föreningskunskap

Arbets- och yrkeslagstiftning

Arbetarskydd

40

t4
l0
6

4

3

I

I 23+

660

314

190

176

100

120

30

delt.

242

165

61

48

HUIVlANISTISKA ÄMNEN

Teckning, målning, keramik

Sång ......
C\Teater' Psykologi

l,itteratur och kulturhistoria

Ant. ci*Iar

2t
15

6

5

3

studietim.

818

618

300

110

90

110 ( 90) 4160 ( 3064) I 146 ( 982)

tn

SPRÅK

Bngelska ..,..
Tvska ....
Svenska

Italienska

Franska

I 190

710

180

110

60

40

32

l8
6

3

2

1

t97

51

2l
t2Esperanto

62 ( 48) 2 290 ( t769J 624 ( 52t)

368

157

t37

7t
43

39

24

10

82 ( 78) 2 82+ ( 2 ttg) 849 ( 846)



PRAKTISKA OCH ELEMENTÄRA ÄMNEN

Vävning, broderi, sömnad ..
Matematik och räknestickan

Maskin och motorlära ......
Navigation och signalering ..
Sjukvård ...
Fototeknik

Fysik .......
Filateli ....................
Smyckeslöjd

Bokföring .....
Matlagning
Deklaration

t7
15

13
,l

5

3

3

2

2

2

I
I

845

580

458

248

150

120

t20
80

60

80

60

30

176

138

99

62

48

26

23

35

24

1B

15

9

nt)

f'j

7t ( 62) 2831 ( 2 328) 673 ( 685)

IDROTT OCH HOBBYÄMNEN

Gymnastik och idrott ... .. . 43

Flobbyarbete 24

Konståkning och ishockey .. l7
Bordtennis ,. l+
Handarbete, sömnad ...... 13

Maskinskrivning 12

Modellbygge, träslöjd ...... 12

Teater ....... 4

Keramik -...-............ 4

Föreningskunskap 3

Blomsterbindning .......,. 2

Radiobygge 2

Målning ................. I
Stenogmfi 1

Vi bygge ..
Musik.... I
Filateli -.. I

532

285

254

144

133

139

130

47

46

30

28

l4
t2
l0
10

7

155 (107) 3 r00 ( 2140) 1845 (1 lB9)

a

a}

860

480

340

280

260

240

240

BO

BO

60

40

40

20

20

20

20

20

Summa 480 (385) 1520s (lr 419) 5137 (+223)



KURS- o FltRELlStlltcSlfERKSAHl{ETEll

I likhet med gruppstudieverksamheten har kurs- och föreläsningsverksam-
heten starkt utökats under den gångna studiesäsongen. Sålunda lur sju vecko-

/Allutskurser anordnats med sammanlagt 231 deltagare och 72 kurstimmar, två
endagarskurser med sammanlagt 126 deltagare och 8 kurstimmar, fem större
föreläsningsserier med 562 deltagare och 76 föreläsnings- och diskussionstiru-
rnar, nio litteraturanangemang med sammanlagt 1325 åhörare och 17 före-
läsningstimmar samt sex enskilda föreläsningar (inkl. cirkelföreläsningar) med

_ 229 deltagare och 15 föreJäsnings- och diskussionstimmar. I årets ku$- och
4Aföreläsningsverksamhet har sammanlagt 2473 personer deltagit, vilka tillsam-

man haft 185 förelänings-, övnings- och diskussionstimmar. Beträffande ämnes-
val och löreläsare hänvisas till följande specifikation.

Kurset
Under tiden 22-23 augusti anordnades en veckoslutskurs för ABF;s yngre

musikutövare på ungdomsgården i Magnarp. Musikledaren Helge Litja med-
verkade som föreläsare och Allan Olsson som kursledare.

+
Den 5-6 september kallades de fackliga studieorganisatörerna och cirkel-

ledarna till en kurs på örenäs slott. Medverkande föreläsare var riksdagsman
Einar Henningsson, ombudsman Gösta Carlsson, siudieombudsman Bengt
Möllstam och instruktör Göstå Hiibinette. Kursen som arrangerats tillsammans
med FCO leddes av Gösta Hiibinette, Erik Kjellman, Yngve Lunderen och
Olle Berthagen.

t,- +
Tillsamman med FCO:s kvinnokommitt€ anordnades en veckoslutskurs å

Råå ungdomsgård d€n 4-5 oktober. Som föreläsare medverkade ombudsman
Sigrid Ekendahl, skyddskonsulent Gulli Lundgren, fångvårdsassistent Erik Lind,
sekleterarc Helyett Simonsen och instruktör Gösta Hiibinetie. Kursen leddes av

fFkvinnokommitt6ns ordlörande fru Betzy Svensson,

+
För lärare och elever i ABF:s konstcirklar anordnades den 10-11 oktober

å restaurang Kvarnen en kurs betitlad "Färg och färgverkao,,. Medverkande
föreläsare och övningsledare var konstnär Karl-Erik Ohlsson, Malmö. Kurs-
ledare var Gösta Hiibinette och Yngve Lundgren.

il'



"Det behövs en revolution" var titeln på en veckoslutsku6 i internationella

spörsmål på Konsumsalen dcn 24-25 oktobcr. Som föreläsarc medverkade

direktör Sixten Heppling, fil. mag. Erland Jonsson, rektor Harry Ohlsson

I kursledninEen siod Stig J. Sv€nsson och Gösta Hiibinette.

+

Två veckoslutskurser [ör ungdomsledare arrangerades under dagarna 13-14t]
lebruari och 5 6 mars på Möllegården, Viken. Vid de båda kurserna med-

verkade som föreläsare och instruktörer ombudsman Rune Rosengren, fil mag'

Sven Lundberg, ombudsman Göran Nilsson samt ABF-instruktörerna Gösia

Fliibinette och Allan Olsson.

Endagarskurser Iör Skånes Idrottsförbunds föreningsfunktionärer i Hälsing-

borg med omnejd anordnades för ordförande och sekreterare den 17 februari

cch för Lassörer tisdagen den 15 mars Som instruktörer och föreläsare vid

riessa kurser medverkade ABF:s v. ordförande Nils Carlius, konsulent Erland

Ripa, instruktörerna Göstä Hiibinette och Rune Flallberg samt kassören Guslav

Nordqvist.

Föteläsrrlngsserler
I samarbete med Flälsingborgs arbetarckommun anordnades fem föreläsnings-

k\'ällar betitlade "Inför 60-talet" i Folkets hus B-sal. Medverkande föreläsarc

rar ombudsman Ame Pettersson, Malmö, studierektor Sven_Arne Stahre,

iitockholm, Iinansborgarrådet Hjalmar Mehr, Stockholm, statsrådet Ulla Lind-

ltr'öm, Stockholm, och statsrådet Ragnar Edenman. Kursledare var chefredäl<_

iör Frans Nilsson och instruktör Gösta Hiibinette. Med kulturella inslag med-

verkade konsertsångare Erik Sjöström, konsertmästare Felix Cruse -ta tny'i
iemble, fru Stina Mogensen, skådespelare Edwin Adolphson, sångaren Thor

svensson samt skådespelarna \\rilly Keidser, John Harrvson och stig Gr$tavs-

Två föreläsningsserier bctitlade "Vi äldre'för lolkpensionärer arrangerades i
Folkets hus B- och A-sal under höst_ och vårterminen. Som föreläsare med-

verkade rektor Karl Salomonsson, arbetsförmedlingsföreståndare Carl Sjölin,

doktor R. Wall€n, kyrkoherde Gunnar Stenberg, redaktör Allan Selge, iDstruk-

törerna Gösta Hiibinette och Rune Hallberg, ombudsman Arne Pettersson, f
statsrådet Ernst Wigforss, Iörfattaren Bengt Korch För kultur- och undcrhåll-

ningsinslagen svarade skådespclarc John Harryson. operasångare Ebbe Cornelie,

l1



Lantor Eric Leijon, musiker' Gunnar Carlsson, skådespelare Pcrcy Brandt,
ABF:s teaterensemble och elever ur ABF:s musikcirklar. Kurserna leddes ar,
Giista Hiibinette och Allan Olsson.

ql

"NIrd sökarljus på samhällsalbeter" var titehr på en föreläsnings- och debatr-
6."r'ie arrangerad för FCO:s kvinnokommitri. Mcdverkandc som förelisare o.lr

debatiinledare var barnavårdschefen Lennart Karlsson, nykterhetsnämndens
ordförande Sven Lundgren, lärarinnan Anna-Lena Björk, fru Ebba Persson, riks-
dagsledamoten Ingeborg Carlqvist, yrkeslärare Einar Sjöö samt instruktör
Gösta Hiibinette. Kursledare var fru Betzy Svensson.

lhs
Tillsamman med Resos hälsingborgsavdelning arrordrradcs åtta föreläsuings-

kvällar under rubriken "Turistländer". Följande nationer presenterades i setien:
Spalien, Belgien, Italien, Finland, Grekland, Jugoslavien, Sovjeiunionen och
USA. Kursledare var folkskollärare Nils Carlius och assistent Enfrid Jonsson.

Lltleralurarrån gernan g
l likhet med tidigare år har litteraturföreläsnilgar alordnats i sarnarbcte

rned Stadsbiblioteket. Sålunda medverkade lektor Helmar Lång och skådespe-
lare Willy Keidser den 25 och 26 november i ett program om Albert Eng-
str'öm dels i Stadsbibliotekets lässal i Konserthuset och dels i dess filial på Råå.

Stadsteatern, Stadsbibliotekei och ABF arrangerade nio föreläsningar med
förfatiaren Gunnar Sjögren, Stockholm, som under dagarna 14-18 januari
löreläsie om "Människan Shakespeare" och "Teaterliv i l,ondon på Shake-
speares tid" på skilda platser i Hälsingborg. Huvudföreläsningen hölls på

6stadsteatern med god publikanslutning, Teaterchefen Frank Sundström med-
,,crkade vid varje föreläsning och Stadsbiblioreket hade under ovannämnda
tid iordningställt en utställning av Shakespearelitteratur i huvudbiblioteket.
Skådespelaren Willy Keidser och insiruktör Gösta Höbinette organisendc
Shakespearef öreläsningalna.

^. 
En Hialmar GuJlbcrg-afton alrordnades tisdagen den 16 februari i Stads-

'r 'Libliotekets lässal. Medverkande var professor Carl Fehrman, Lund, och skå-
despelerskan Marianne Aminoff , Hälsingborgs stadsteater.

Onsdagen den 6 april avslutades säsongens litteraturaftnar med ctt danskt
författarebesök. Det var den blinde författaren Karl Bjarnhof, känd frålr dansk
radio och TV, som föreläsare över ä{nnet "Forholdet mellem digtning og virke-
lighed". Kursledare för Stadsbibliotekers och ABF:s litieraturföreläsningar har
varit stadsbibliotekade Bengt Hallvik och instruktör Gösta HUbinette.



separåta törelåsningar
Utöver nämnda föreläsningsverksamhet har ett antal separatta förcläsningar

arrangerats, Sålunda har fru Stina Mogensen löreläst om kända skalder och

deras verk för en av ABF:s littemturcirklar. Redaktör Allan Selge hal med-

verkat med en föreläsning om enhetsskolan. Stadsdirekiör Börje Skarstedt före-
läste onr l<ommunal budgetplanering för några av avdelningens cirklar i sam-

hällsfrågor och med utgångspunkt fån lörre linansminister Emst Wigforss' bok t*
"Kan dödläget brytas" höll lektorerna Daniel Borg och Björn Gabrielson inlör
samma forum Lvå,rppskatrad. föreläsningar.

*'

I samarbete med Hälsingborgs Esperantosällskap och Hälsingborgs Föreiäs- /rF
ningsförening arrangerades en föreläsning i Maria församlingssal söndagen derr

I november där dr Eizo ltoo talade om "Japan förr och nu". Föreläsningen
som hölls på esperanto tolkades av språklärare Artur Lundgren, Inemot 150

personer åhörde det intressanta föredraget.

Danskt - lsvenskt rnöte
I samarbete med förre rektorn för Intemationella Högskolan i Helsingör,

Peter Manniche, arrangerades lördagen den 6 februari ett danskt-svenskt mötq
iHälsingborg. De danska gästerna hälsades välkomna till Hälsingborg av

ltadsfullmäktiges förste vice ordförande chefredaktör Owe Sommelius som i
sessionssalen höll ett kort anförande om Hälsingborg och förbindelserna över
rundet. IJnder kommendörkapten Sixten Graafs ledning gjordes ett besök på
Konserthuset. Praktiska realsholan var också föremål för gästemas intlesse och
denna anläggning visades av vaktmästare Ove Olsson, som också gav svar på
alla de frågor de danska vännerna hade att ställa. Kyrkoherde Gunnar Sten-

berg visade Gustav Adolfs församlingssal och i Folkets hus storå sal blev det ari
folkdansuppvisning av Ture Wallins folkdanslag. I mötet deltog ca 100 danska

och svenska vänner till rektor Peter Manniche,

Verksamheten på S:ta arla siukhus t$
I likhet med tidigare år har en omfattande verksamhet bedrivits för'patien-

terna vid S:ta Maria sjulhus. Sålunda har inte mindre än 14 studiecirklar varit
i verksamhet under höst- och vårterminerna. Ämnesvalet har som vanligt varit
omväxlande och i årets verksamhet har tillkommit några nya hobbybetonade
ämnen såsom rölakansvävning, knyppling och modellering. Härutöver har stu-
derats svenska för utlänningar, musik, teckning och målning, kulturhistoria.

l0



Bakning och matlagning har också varit ett populärt ämne för patienternas
fritidsstudier. Terapeut Evald Hallndr har liksom föregående år med intresse
organiserat verksamheten och har genom sjukhuschefens, överläkare H. Gar-
stens tillmötesgående, ytterligare kunnai uiöka fritidsverksamheten bland pa-
tienterna. På sedvanligt sätt har kursavgifterna mbatterats för härovan nämnda
gruppverksamhet.

Kursverksamhet bland harrdtkappäde
För elever på Vanföreanstalten hat under det gångna året anoldnais studie-

tirklar i gitarrmusik, fototeknik, körsång och matlagning. Häruiöver har elever
fitleltagit i ABF:s allmänna studiecirklar företräd€svis språkcirklarna. Yrkes-

lärare Göte Allerbo har på ett föftjänstfulli säit organiserat verksamheten där.
I samarbete med Södra Distriktet av D. V. R. har ABF-lärarna kantor Eric

Leijon och fru Chdstine Ahlin medverkat som lärare och intruktörer vid
D. V. R:s stora gemenslapskurs på Sommarsol, Vejbystrand, ABF:s vakt-
parad, Unga örnars underhållningspatruller, operasångaren Ebbe Cornelie och
instruktör Gösta Hiibinette har medverkat vid kurssamkvämen på anläggningen.
Även för denna gren av verksamheten har tillämpats nedsatta kursavgifter.

Yeiksanrheten på Hälslargborgs
FångYårdsanstalt

I samarbete med fångvårdsdirekiionel har, liksom tidigare år, ABF bedrivir
studieverksamhet bland internema på fångvårdsanstalten. Bland ämnena sorn
studerats där under den gångna studiesäsongen kan nämnas, engelska språket,
matematik, byggadslagstiftning. Som rådgivare och studieledare för.korrespon-
denssiuderande interner har adjunki Sven-Olle Nilsson nedlagt eit förtjänst-

,a lulli arbete. Folkskollärare Stig J. Svensson har tjänstgjort som lärare i de
'i'cngelska språkcirklarna.

'Yerksånrheten lö" tolkpenslonåretna

,1 Förr,tom de två föreJäsningsserierna betitlade "Vi äldre", vilka redovisats på
'7'innanplatsidennaberätielse,harenlivliggruppverksåmh€tanordnaisisam-

arbete med Hälsingborgs Folkpensionärsförening. Sålunda har fem grupper
varit i verksamhei som studerat arbetarrörelsens historia, sång, underhåll-
ningsmusik samt småslöjd. Inalles har 62 pensionärer deltagit i denna grupp-
verksamhet. Som kursledare har Ernst Larsson, fru Ann-Marie Hallberg och
sånglärarinnan Gunnel Andersson medverkat. Starkt nedsatta kursavgifter har
tillämpats för de[na gren av vår verksamhet.
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Yerksalllheten på ungdolnsgåtderr I lllagnarp
Kurs- och lägerverksamheten på ungdomsgården i Björkhagen, Magnarp,

har varit omfattande och omväxlande. Sålunda var hela sommaren totalbe-

lagd då 35 jämtlandsbarn förlagt sin sommarverksamhe t dit. I övrigt har

Unga örrar i nordvästra Skåne flitigt utnyttjat gården för såväl kurs- som

lägeNerksamhet. ABF-vänner {rån Jämtland jämte representanter från avdel-

uågen förfogade över anläggningen på ,.n.o**u."n. Dessbättre har ändå f'i
ungdomarnas sedvanliga veckoslutskurser och läger kunnat förläggas till
Vlagnarp i önskad omfattning.

Unga örnar i Ängelholm har utfört omfattande målnings- och repantions-

arbeten på anlägguingen. Sålunda har storstugan och Hjalmarstugan målats

utvändigt och trasiga takrännor utbytts. ABF-vänner har målat Hindåsstugan 

^och uthusbyggnaden. Torvtaket på Hindåsstugan har under sommaren bytts ut

mot underhållsfritt takpapp av god kvalitet.
Sammantaget har kursverksamheten på Magnarp omfatiat 267 personer med

80 inkvarteringsdygn under det att den reguljära lägerverksamheten omfattat
163 ungdomar. Kortare Iäger och uiflyktsbesök har förekommit i sedvanlig

omfattning.

Un gdornsYerksanthclen
Ungdomsverksamheten har under det gångDa året ökal liraftigt. I årets

studieverksamhet har 2 798 ungdomar deltagit, vilket från förra årct innebär

en glädjande ökning med 767 ungdomar'
Ett gott samarbete har bedrivits med befintliga ungdomsolganisationer,

hobby- och fritidsklubbar. På de olika bostadsområdena har tillsammans med

Unga Örnar anordnats upptaktsmöten inför höstens gruppverksamhet.

För stadens ungdomsklubbar hölls i höstas två studieupptaktsmöten. Vidare

har tillsammans med ungdomsklubbarna orgar'iserats ett antal kontaktträffar
rned facklörcningsungdomar. 

^rUnder våren genomfördes två veckoslutskurser Iör ungdomsledare på Mölle-
gården i Viken. Drygt 25-talet ungdomar deltog. Som kursledare fungerade

Cöran Nilsson och Allan Olsson.

Sladsdel8Yerksarrrheten Ä;
ABF har varit föreningar, hobby- och fritidskl'rbbar behjälpliga med olga-

niserandet av studie- och hobbyverksamhet bland såväl barn och ungdon som

äldre.
Inför starten av höstens verksamhet distribuerades genom ABF:s Iörsorg fem

olika stadsdelsprcgram på bostadsområdena. Vidare anordnades i de olika

stadsdelama studieupptaktsmöten.
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Under det gångra året har det på nio Platser affangetats barnfilmträffar
och på fem områden har det arrangerats sagostunder.

Det gångna året redovisar en mycket livlig och bra verksamhei. På två nya

bostadsområden har verksamhet igångsatts. Under det kommande året hoppas

vi på ytterligare ökad verksamhet ute på bostadsområdena.

r
Sång- och mulslkve"ksarnheten

Irttresset för olika slag av sång- och musikutövning har, som urlder tidigare

år, varit påfallande stort. Antalet sångcirklar har varit 15 mot 4 föregående

^. 
Anta,let musiIcjrklar har varit 60 mol 58 närmasl föregående år'

Inslrumcntvalet har under del gångne året varit jämnt lördelat
I höstas startades en musikskola för ungdom under 15 år' Här erhöll ele-

verna en grundlig musikutbildning dels på blockflöjt och dels på slagverk.

Med de erfarenheter vi gjort under denna säsong hoPpas vi att denna form av

rnusikverksamhet skall få ett gott resultat. Under hösttermincn knöts den kände

operasångaren Ebbc Cornelie till ABF:s sångunder',,isning. ökningen av våra
rångcirklar vittnar om hans popularitet.

Utöver cirkelverksamheten kommer ABF:s olika musikensenlblcr, vilka kol-
tinuerligt utövar musik.

ABF:s vaktparad, populärt kallad "rödrockarna", har livligt deltagit i llera

uppmärksamrnade arrangemang. I likhet med utställningssommaren 1955 mu-

sicerade ABF:s vaktparad under 11 sommanöndagar i centrala staden. Ett in'
slag som otvivelaktigt blev mycket uppskattat

ABF:s Musikförening har, som under tidigare år, ofta varit anlitad i olika

san,manhang. Under året har ett 30-tal olika musikframträdande gjorts, bland

annat på stadens sjukhusinrättningar, StrövelstorPs ålderdomshern, Sofiakällan
i Hälsan.

Ptograrnsetvlce
ABF:s programservice, som tillkomrnit sonl elt led i vår strävall att göra

medlemsorganisationernas möten tilllalande och innehållsrila, har under året
6tnyttjats i .yck.t .to. utsträckning.

Den tekniska utrustni4gen har under verksamhetsåret utökats med en 16 mnt

ljud{ilmsprojektor av märket Elektor Junior, en 3-speeds bandspelare av mär-

ket Philip, en fotostatskopieringsapparat samt en elektrisk dupliceringsapparat
thed nröjlighet för flerfärgstryck. Ett antal nya bildband och still{ilmer har

också ilförslaffats. Vidare har vi genom stor välvillighet från amerikanska

ambassaden i Stockholm förfogat över ett 20-tal filmer.

t3
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Under året har vi förmedlat 32 föreläsningar i skilda ämnen. Följande före-
läsare har medverkat: författare Gunnar Sjögren, lörfattare Bengt Korch, fru
Stina Mogensen, adjunki S. O. Nilsson, assistent Sven Lundberg, fackl. insh.
1'ngve Lundgren samt instruktörerna Gösta Hiibinette och Allan Olsson. Vid
l4B tillfälten har våra filmprojektore! varit utlånade, bildbandsprojektorerna
rid 109 tillfällen samt grammofon och bandspelare vid 6l tillfällen. Vidare
lrar 243 lilm- och bildbandprogram förmedlats. Medlemsorganisaiionerna haF\
nnder årei i sior utsträckning utnyttjat såväl foiokopieringsapparat som dupL.
cedngsapparat.

En sådan glädjande hög utlåningslrekvens talar för att vi bör fortsätta på
den inslagna vägen och vi hoppas att i fodsättningen få åtnjuta samma förtro-
ende, som visats under det gångna året.

ABF: s clrkelblltllotek
Bokbeståndet utgjorde vid årets början 2319 band. På grund av styrelsens

besiut att under år 1960 överlåta ABF:s cirkelbiblioteL till Stadsbiblioteket
har inga nyförvärv gjorts. Band av speciellt intresse för Arbetarrörelsens Arkiv
har överlåtits och i Lonsekvens därmed avförts från föruärvsjournalen. ABF:s
lärare/cirkelledare och elever har i sedvanlig omfattning anlitat cirkelbiblio-
reker Iör lån av böcker och tidskrifter.

ÄII S LAG
AY slårlsnredel

I enlighet med gällande författning har ABF:s hälsingborgsavdelning av
sratsmedel erhållits följande anslag: Till studiecirklarna k; 44 435. , till f.6,
tidsgrupperna kt 6249.-, till instruktörskostnader kr 3 000.-, till studiehem-
met kr 1 400.- samt till cirkelbiblioteket kr 438.-.

Sladens anslag a\\
I likhet med närmast föregående år har avdelningcn av Hälsingborgs stad

uppburit ett anslag om 45 000.- kr. För inköp av teknisk utrustning har där-
utöver ett anslag å kr 5 000.- beviljats avdelningen.

För den uppskattning och förståelse, som stadens beslutande myndigheter
härigenom visat ABF:s hälsingborgsavdelning, betygar denna sitt vördsamma
tack.
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Bldrag lrån företag i staden
Irolket i Bild (ombudskåren) .. .. .. . . . .. I 000.-_
Reymersholms Gamla Industri AB...... 500._
I(ooperativa Föreningen Svea ...... 4O0 _
Bageriföreningen Ettan .. .. 250._
AB Skånebryggerier ........ ........:.. .. 20U.__

'" 'B Elektromekano ....... 2urJ._
AB Leo .. 200.-
Rederiaktiebolaget Transmarin 150._
Sparbanken i Helsingborg 100._
Stattena Inköpsföreni.g ... .. .. l(X)._

4Å, B. Chemical Co. ..... . 50._
-älsingborgs Nya Sparbank 50.__

Verkstadsaktiebolaget Mekano . 50._

3 250._

Till ovannämnda företag uttalar ABF-avdelningen sitt varma tack för värde_
tullt bisiånd.

AII S LUTIIA O RGA II I SAT I O IT E R
Till ABF:s hälsingborgsavdeining har under året 106 organisationer varit

inslutna. Antalet enskilt anslutna medlemmar är lem. Dessa har under tidenlis 1959-30/4 1960 tillsammans erlagt 16889.91 kronor cnligt nedansråendc
specifikation:

Allmogegillet i Hälsingborg
Frbetarekommunen .......
- deklädnadsarbetarelörbundets avd. 6 .. ...

Bleck- och Plåtslageriförbundets avcl. 4 ..
Bokbindareförbundets hälsingborgsavdelnirrg . . . . .

Brl ggeriindustriarbeiareförbu ndets avd. l9 .

-plggnads., 
rber ar" lö rbundets ard. 4 .......'' 'yggaadsarbcrareförbunders avd. l6 . .. . .. .

Byggnadsarbetareförbundets avd. 2l ..... .,
De Förenade förbundens avd. 17 . . . .

De Lungsjukas förening i Hälsingbors ........
De Vanföras Riksorganisations s:a distrikt
Elekt kerförbundets avd. 4 . ...
Eskilsminne SDUK . .

10.-
20.-

t25.-
.10.-

551.06
134.-
431.60
185.96

832.-
104.50
10.-
10.-

194.42
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Fackliga Centralorganisationen
Fabriksarbetareförbundets avd. I
Fabriksarbetareförbundets avd. 74 . . . .. ..
Fabriksarbetareförbundct' ard, 75 .........
Fabriksarbetareförbundets avd. 76 . ... .. ,

labriksarbetareförbundets avd. 131 . , ... ..
l'astiglretsarbetareförbundeLs avd. 7 ......,..
Folkdansens Vänner ..
tolksams ko[toristförening .....
lrisörarbetarelörbundets avd. l4
Fritidsklubben Nässlan ..
t rir ids|lLrbben Viskhöjden
Friridsklubben Tapiren-Zobeln
l-årrgvårdsmannalörbunders avd. 53 . .. .. . .

Föreläsningsföreningen . .. .. ..
Föreningen för arbetarskydd och samaritverksamhet ... .. .. ......
Försäkringsfurrktionärernas förbund avd. B .. .

Gjutareförbundets avd. 6 .. .

Handelsanställdas förbund avd. 6 . .. . .. ...
tiobbyklubben Malmgården
Hobbyklubben Pantern ..
Hobbyklubben Päronet ..
Hobbyklubben Van ja .....
Hotell- och Restaurangpersonalförbundets avd. 3 .. ... .. .... .. ..
Hyresgästintressef öreningen Hästhagen
FIälsingborgs Idrottsförening
Hälsingborgs Kolonif öreningars Samorganisation
Hälsingborgs östra Koop. Kvinnogille
Flälsingborgs Norra Socialdemokratiska Kvinnoklubb
ldrotrs[öreningen Kamrercrna

J;irnvägsmanna förbundets avd. 32 . .. . . .

Järnvägsmannaförbundets avd. 16 . .. ...
Järnvägsmanna[örbundets avd. 3 I 2

Kamratlöreningen Länken ..
Kommunalarberarelörbundets avd. 1 .... .. ...
Kommunalarbetareförbundets avd. 77 ..,. ,,.
Kommunalarbeiareförbundets avd. 98 , .... ..........
Kommunalarbetarcförbundets avd. 120 .......
Kommunalarbetareförbundets avd. 140 ........
Kommunalarbetareförbundets avd. 196 ......,.
Kommunalarbeiareförbundets avd. 427,,.......
Kommunalarbetareförbundets avd. 503 .. . .. ..
Kommunait jänstemannaförbundet

16

10.

97.76
1838.4r.]

266.7 4

432.32
114.9?
52.-a
30.--

98.80
20.,
10.--

87.88
10.

10.-
26.-
4l.34

1790.88
t 0.-
10.

208.-
10._
20.-
10.

20.
10.-.
10.-

587.3t\
130.-
133.l2
20.-

414.58
t77.34
re7.0a\
64.50

270.94

187.66
197.60
+7 4.24



Kommunistiska albetarekommunen 10.-
Kooperativa Kvinnogillet 10.-
Korpidrottsförbunde t . ,. .. .. 10.-
Kristna socialdemokraiiska gruppen 20.-
l,a Espero 10.-
Lantarbetarförbundets avd. 2lB

.Öantarbetarförbundets avd. 681

Lirograljska Föreningen
Livsmedelsarbetare{örbundets avd. 2 .... ... .

Luggudegillet
l4anskören Harmoni . 20.--

p\ianskören Lyran ... 10.-
"r Ietallindustriarbetarförbundeis avd, 3l . .... 1 998.56

Nletallindustriarbetarförbundets klubb 2 ..
Motorförarnas Helnykte rhetsförbund .. . . ... 30.-
Murarförbundets avd. 6 . .. 211,82
Musikerförbundets avd.5 .... 137.06
Målareförbundets avd. 4 .. . ....
Nordvästra Skånes Biodlarförentrg :. : :... :.. :.. :.... :.. :. :....
N1a Frimärksklubben .......
Poppelns inr re<selörening .. ..
Postmannaförbundets åvd. ll .

Resos hälsingborgsavdelning .

Råå-Ramlösa socialdemokratiska sällskap ..
Sadelmakare- och Tapeiseradörbundets avd. 4. sekt. 1 ... .. ,.. ..
Sjöfolkets hälsingborgsavdelning
Sko- och Läderindustriarbetariörbundets avd. 3 .......... .. .. ..
Skomalarmästarföreningen ..
Skorstensfejeriarbetarförbundets avd. 3 .. .

Sorialdemokrat iska Föreninsen
Öocialdemokrar iska K'innoilubb.r,l Socialdemokratiska Ungdomsklubben

Statens Sjukhuspersonalförbunds avd. 20 ...
Statens Sjukhuspersonalförbunds avd. 40 .. 96,83
Svensk Trädgårds Ungdom ...

2{ällskapet Länkarna i Häl.inqborg 20.-
' cleförbund.ts avd. l0 ..

T'eleförbundets avd. 102 ..... 46.02
'1 extilarbetarförbundets avd. 22 +43.44
Transportarbetarförbundets avd, 6 . .. .... . 61.36
1 ransportarbetarförbunde ts avd. 43 .,,.,... 139.-
Transportarbetarförbundets avd. 79 .. ... .. 19.76

Transportarbeiarfackföreningen 530,40

58,.2+

328.24
339.60
10.-

20.-
10.-
20.-

454.-
30.-

30.-

I 14.-
20.-

10.-
10.-
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Tretorns Konstklubb 10.-
'Iräindustriarbetarförbundets avd. 30 .. ... .... 104.-
Tullmannaförbundetshälsingborgsavdelning,.,..... 2lB.4O
TypografisLa Föreningen 429.28
Unga örnars hälsingborgskrets .....
Vävlagarförbundets hälsingborgsavdelnin; . : . ::. ::.:.::. ::. .: ..:
Borg. Daniel
Carlsson, A,{el S. .......
Carlsson, Oscar
Skylre af Särra, Axel ,....
Svensson. Stiq J .

20.-
20.80
10.4
5.
5.-
._-

Summa kronor 16 889.9/1

SLUTORD
Det studieår som ABF:s hälsingborgsavdelning redovisar i deDna berättelse

är ett av de mest innehållsrika i avdelningens historia. Inom verksarnhetens
samtliga grenar kaa man iakttaga en starkt ökad aktivitet. Tidigare pdvade
arbetsformer har forifarande visat sig äga ett betydande värde. Nya sådana har
ävea försökts med god framgång. Studiekonferensernas och kurseroas antal har
vuKit, kontakten med medlemsorganisationerna förbättrats och nya möjligheter
har delvis skapats för verksamheien i olika stadsdelar. Studiecirklamas ämnes-
val visar här samma tendens som inom folkbildningsarbetet landet över. Vissa
traditionella ABF-ärnnen håller på att {örsvinna och nya äm[en tånger sig
fram, Ofta verkar dei sorn aktuella problem och mera praktiskt betonade^
ämnesgrupper lockade mest. Icke endast ABF:S utan även andra studieförl
bunds studiecirLlar visar därför en helt annan ämnesfördelning än tidigare.
Många gamla folkbildare ser med viss oro på denna utveckling. De vill
ingalunda frånkänna de nya inslagen värde, men är icke helt beredda att i
dern se bärande ämnen i ett folkbildningsarbete. Ett siudium av ämnesfördel-
ning€n inom hälsingborgsavdelniogen har i detta sammanhang åtskilligt alit
intresse att bjuda.

Kurs- och föreläsningsverksamheten har under det gångna året ökat både
då det gäller kortare ku$er och längre föreläsningsserier. De ämnen, som den
samlade föreläsningsverksamheten spun4it över, har lockat många åhörare och
behandlat aktuella problem och synnerligen betydelselulla ting. Sänkilt gläd-
jande är den uppmärksamhet och det utrymme som lämnats litteraturen och
dess företrädare.

tB



Som tidigare har ABF väl samarbetat med övriga organisation$ och kultu-
rella institutioner, Sålunda har avdelningen anordnat kurser och föreläsnings.

rerier i samverkan med bl. a. Hälsingborgs Arbetarekommun, FCO, Resos häI.
singborgsavdelning samt Stadsbiblioteket och Stadsteatern.

Den livliga och mångskiltande verksamhetens mest glädjande inslag är det
Jtändigt växande antalet ungdomar som söker sig till ABF. Detta förhållande

f\mt de uppgifter, som siändigt öppnar sig inom olika delar av samhälls-
gemenskapen, tyder på en framtida stark tillväxt av ABF:s verksamhet i Häl-
singborg,

Hälsingborg i maj 1960

Harty Ohlsson Nik Carlits Stig Fredriton

Eric Jönsson Allan St6m Stig l. Suensson

Paul Pongtatz Yngue Lundgren Signe Johansson

I Götta H binette

's
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Skulder

Räkenskaptrberåtlelse lö; ABFrs
Ve;ksallllrets-

AVDELNINGENS EKONOMISKA

Ungdomsstipendiefo[den .....
Skatter ......
Obetalda råkningar
Lån .......
Möbleringsfonden
Värdeminskning
Inteckningsskulder ... . ... .

Ilget kapital

63.10
| 467 .

3 309.3r.\
13 000.-

43.33
l9 500.
17 000.-
22 356.22

r-.oi-70ls8.fl
Ko:tnader

SLudiecirklarnas marerial .

Studiepropaganda

Telefon och relegram .

Trycksaker, kontorskostnader, m. m, . ......
Tidningar och tidskrifter
Försäkringar
Hyror......
LokalkosLnader
Städning och städmaterial ..,. ...

VINST- OCH
Studiecirklarnas arvoden . 61 257.80

I 011.20
6 802.33

318.66
3 409-72
B 075.-

635.-
400.-
107.-
248.12

31061.64
1211.60
1875.66
3 350.66

516.15
1987.^

tt 404.t2
2 4s9.71
5 045.11
l 809.43
877.r\

| 249.9 '
322.t0

I Bl1.80

Teaterverksamheten
Kurser och föreläsningar
Medlemsaveifter till Unqa örnar
Sr ipendier
Anslag ...
Ärsavgifter
Bibliorelet
Löner och arvoden ..
Porto och frakter

Reparationer och underhåll
Magnarp, inteckn. räntor .......
Maqnarp. övr. fast. kostnader
Gåvor och uppvaktningar
Resor.....
Representation 752.51

Grundböcker 6 245.-
Värdeminskning 2 925.-
Avskrivning ... ...... 10 287.90

Kronor 175 457.40



hälsln gborgsåYdelnin g
åtet 1959 - 1960
STÄLLNING DEN 1 MAJ 1959

Tillgångat
Kontalll i kassan r74.72

71.89
58 500.-

336.38
16 811.40

124.28

560.-
160.32

Kronor 76 738,99

FÖRLUSTKONI'O
Intäktet

Medlemsavgifter 16 889.91

Cirkelavgifter 38 008.90

Inventarier
Bank ...,..,..
Aktier och andelar ,..

Statsbidrag
Stadens anslag

Studieverksamhercn
Musikverksamheten
Teknisk utrustning

övriga anslag
Lägeravgifter (Magnarp)
Räntor ..,....
Musikverksamheten
Programservice

r-Qarnfilmklubbarna .-............,
I ,rets förlust

55 522.-

43 000.-
2 000.-
3 329.32
3 250.-
I 806.-

837.66
1ll.B7
411.30
895.85

9 388.59

/ra

Kronor 175 457.40
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AVDELNINGENS EKONOMISKA

Tillgångar

Kassa .,......... 154.90

Postgiro ...... 220.14

Sv. Kreditbank ,l:|h
Gamla Sparbanken
Magnarp .. 58 500.-
Inventatier 15 ooo -
Aktier och andelar .....,..., 560.-
Utestående fordringar .. ....... ..... ... 65.-

Kronor 74529.21-.

Arbelorrörelsens orkiv
HÄLSINGBORG

vädjar till föreningar och enskilda att på olika sätt stödja arkivets

samlingar. Kasta inte bort gamla handlingar förrän ni sökt ko[takt

med arkivarien A. Ewerts-Larsson som träffas vardagar 8.30-13

och 14-18.

FOI,KETS HUS - HÄNTVERKAREGATAN 30

Tel. 146 99 - 306 12

L

I
ar

-

22



STÄLLNINC DEN 30 APRIL 1960

Skulder

Obetalda fakturor
Inteckningar

1F(ällskatter
/ärdeminskning

' Balanscrat anslag ....
Eget kapital

5 116.92
t7 000.-
t 442.-

22 425.-
1 6?0.68

26 868.67

(^ Kronor 74 523-27

REl'ISIONSBERITTELSE
Undertecknade, av representantskapet utsedda revisorer, har granskat ABF:s

hälsingborgsavdelnings räkenskaper och därvid funnit räkenskaperna i god ord-
oing samt utgifter och inkomster med vederbörliga verifikationer styrkta,

Granskningen av styrelsens protokoll har icke givit anledning till någon an-
märkning mot fattade beslut.

Beträffande avdelningens verksamhet och ekonomiska ställning hänvisar vi
till de i styrelsens berättelse intagna sifferuppgifter, vilka äro i överensstäm-
melse med räkenskapema.

,-. Vi hemställa dädör, att årsmötet beviljar styrelsen full och ovillkorlig an-
t' ,,anfrihet för förvaltningen under tiden 1 maj 1959-30 april 1960.

Hälsingborg i maj 1960

Oue Olssonr Harty Nordqaist
Revisorer

Helga Hermansson
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Låt också Din pojke eller

flicka komma med i
UNGA ÖNNAN

Unga örnar bjuder alla i åIdern 5-17 år en rolig syssel-

sättning året om, som blir till nytta för livet

HOBBY - UTFLI'I(TER - STUDIER - LÄGER

IDROTT-LEK-RESOR

Expedition: Södergatan 57,3 våtn. Tel. 16470

Instruktör: Rune Hallberg

ALLT FLER OCH FLER SÖKER SIG TILL

ÄBF
HÄI-SINGBORGS ,S Z ö R S ZI FRITIDSSKOLA

7 6-10|'
personer deltog i fjol i vå:. verksamhet

40 ÄR I FOLKBILDNINGENS TJÄNST

t

I
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