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Presentation 
Folkrörelsearkivet i Helsingborg har funnits sedan den 23 mars 1944. Arkivets 
målsättning är att samla och vårda samt visa folkrörelsernas arkivarium. 
Föreningar och allmänhet ges möjlighet att studera befintliga samlingar. 
Huvudmän är ABF, LO samt Socialdemokraterna i Helsingborg. 
 
 
Lokaler 
Sedan januari 2017 finns vi i nya fräscha lokaler, tillsammans med Helsingborgs 
Stadsarkiv, på Västra Sandgatan 7 Helsingborg. Sedan 2008 hyr vi även en lokal 
på Övre Långvinkelsgatan i Helsingborg 
 
Adress: Västra Sandgatan 7 252 25 Helsingborg, tel 042-130612 
Webbplats: www.arkivhbg.se 
 

http://www.arkivhbg.se/


Styrelse 
Styrelsen har under 2019 haft 7 st sammanträden. Styrelsearbetet är ideellt. 
Ledamöterna är uppdelade i två arbetsgrupper, verksamhet och ekonomi. 
Grupperna har till uppgift att utveckla arkivets verksamhet. 
Olle Borg är personalansvarig och har också under gångna året ansvarat för 
iordningställandet av arkivsamlingarna i den nya arkivhallen. 
 
 
Personal 
Arkivföreståndare är Björn Engdahl. Förutom alla förekommande arkivarbeten 
arbetar han med utställningar, guidningar och föreläsningar på olika kultur- 
event. David Magnusson arbetade med digitaliseringsprojekt samt ansvarade 
för arkivets Facebook och Instagram sidor. David Magnusson slutade den 1 
november 2019. 
 
 
Verksamhet 
Fortfarande har vi under stora delar av 
året arbetat med att iordningställa våra 
samlingar i arkivhallen, många etiketter 
och trasiga arkivboxar har bytts ut.  
Detta är ett stort projekt som troligtvis 
blir färdigt under våren 2020. 
 
Till hjälp har vi haft praktikanter från Arbetsmarknadsförvaltningen i Hbg.stad   
samt Arbetsförmedlingen. Vi tackar praktikanterna för fina arbetsinsatser 
under året som gått. 
 
 
Fanor 
Våren 2016 tog Folkrörelsearkivet beslut på att arkivets fansamling på ca 250 st 
fanor skulle förvaras på Kulturmagasinet. Fansamlingen förvaras där i rätt miljö. 
En del av fanorna är i stort behov av en textilkonservatorisk behandling.  
Fanorna är då som nu tillgängliga för föreningarna. 
 
Lokalen på Övre Långvinkelsgatan. 
Vår lokal på Övre Långvinkelsgatan var tänkt att användas för studiecirklar och 
föreläsningar men har främst använts till att förvara böcker och konstsam-
lingar. Lokalens kommer troligen att tömmas under 2020 samt kontraktet sägas 
upp under 2020. 



Dunkers Kulturhus 
Även under 2019 har vi medverkat på Dunkers Kulturhus i utställningen ”På 
Gränsen” En stolsits i trä med inskription av John Hansson från 1897. En fana 
från Fosfatfabriksarbetareförening i Helsingborg ingår också i utställningen. 
 
 
Våra samarbetspartners. 
Vi har under året samarbetat med bl a ABF, LO, Socialdemokraterna i 
Helsingborg, fackliga organisationer, Helsingborgs Stadsarkiv, Kulturmagasinet 
Fredriksdal, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Sundskanalen, Dunkers kulturhus, 
Skånes Arkivförbund samt Helsingborgs Skolmuseum. 
 
 
Besök och olika events. 
Under 2019 har Folkrörelsearkivet haft ca 260 enskilda besökare och forskare. 
Vi har också ca 65 270 besökare på våra Facebook och Instagramsidor. 
 
 
Swish 
Vi skaffade under året ett swishkonto, 123 2058 147, där besökare och andra 
engagerade har möjlighet att ge oss ett bidrag och på så sätt tacka oss för ett 
bra arbete. 
 
 
Utställningar 
Arkivens dag genomfördes på Stadsarkivet i sedvanlig ordning. Folkrörelse-
arkivet medverkade med en utställning om den mytomspunna Jane 
Horny  som blev likviderad på en fiskebåt i Öresund år 1945. 
Utställningen var en fotodokumentation sammanställd av Björn Engdahl. 
Det totala publikantalet var 180 st. 
 
Helsingborgs Skolmuseum och 
Folkrörelsearkivet har under 
hösten också haft en foto-
utställning om Helsingborgs 
stads spårvägar 1903-1967. 
Utställningen var sammanställd 
av Björn Engdahl, Sven Klevtorp 
och Rolf Sjölander. Utställningen 
besöktes av ca 150st personer. 



Inlämnat material 
 
Följande personer, föreningar och organisationer har lämnat in material 
för arkivering till oss under 2019: 
 
ABF Helsingborg Dan Karlsson Studieprogram, broschyrer 

Diverse S-litteratur Tomas Nordström Böcker 

Hbg. Soc. dem. Förening Anne Malmgren Protokoll, handlingar 

Helsingborgs Arbetarekommun Olle Borg Protokoll/ Handlingar 

LO- Helsingborg Åke Nilsson Handlingar 

Ramlösa Soc. Dem förening  Häften/ Handlingar 

SAP Olle Borg Valaffischer 

Föreningen Djurens rätt. Ingrid Persson Protokoll 

Helsingborg foto Tor Holmström Foto retuschering. 

Helsingborgs Skolmuseum Rolf Nilsson Småskrifter 

Spårvägs filmer Sven Klevtorp DVD-filmer 

Sundskanalen Berndt Månsson 16mm filmer. 

Sv Fllippinska föreningen Edgar Gumabon Broschyrer/ Handlingar 

  Protokoll / Unicef. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slutord 

Sedan 1940-talet har Folkrörelsearkivet samlat och bevarat historiska material från fler än 400 

organisationer från Helsingborg med omnejd.  

2019 års verksamhet har förflutit enligt fastställd verksamhetsplan.  

 

Årets verksamhet har helt präglats av iordningsställande av nya arkivhallen på Västra 

Sandgatan 7. Imponerande är att Folkrörelsearkivet upptar mer än 1400 hyllmeter. 

Folkrörelsearkivets samlade material måste ständigt följa utvecklingstrender, metodik och ny 

teknik. Under året genomfördes omfattande digitalisering av personakter och foton. 

 

Styrelsen har aktivt arbetat med förändrings- och förnyelsearbetet som inleddes sedan några 

år tillbaka. Styrelsen har goda idéer om att utveckla verksamheten i de nya lokalerna.  

Vi vill förbättra möjligheterna till forskning och vår marknadsföring.  

 

Föreningar och organisationer uppmanas att i större utsträckning lämna in material för 

arkivering till Folkrörelsearkivet. Vi vädjar till våra medlemsorganisationer att lämna in även 

digitaliserat material gällande organisationernas verksamhet, t ex verksamhetsberättelser och 

årsmötesprotokoll. Detta inte minst med anledning av framtidens historieskrivning. 

 

Styrelsen vill tacka alla enskilda personer, organisationer för deras stöd till verksamheten. Vi 

vädjar om fortsatt ekonomiskt bidrag för att kunna fortsätta vår verksamhet.  

 

Helsingborg i januari 2020. 

 

 

Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson 

ordförande vice ordförande kassör 
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Tomas Nordström Åke Rosberg 


