Verksamhetsberättelse
för år 2020

i Helsingborg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamöter

Hans Johansson
Olle Borg
Dan Karlsson
Tomas Nordström
Eva Aldegren
Åke Rosberg
Anne Malmgren
Birger Palmgren
Ann-Christin Malmgren

Arkivföreståndare
Expedition

Björn Engdahl
Johan Berg

Revisorer

Bengt Jönsson
Aina Modig Lindell
Bertil Fredriksson

LO
SAP
ABF
SAP
ABF
LO
SAP
ABF
LO

Presentation
Folkrörelsearkivet i Helsingborg har funnits sedan 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.

Kontaktuppgifter
Folkrörelsearkivet
Västra Sandgatan 7
252 25 Helsingborg

telefon: 042-13 06 12
www.arkivhbg.se
arkivhbg@gmail.com

Styrelse
Styrelsen har under 2020 haft två 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 kulturevent.
Johan Berg är expeditionsansvarig och arbetar med olika förekommande
kontorsarbeten på arkivet. Monica Wytsander är för närvarande praktikant på
arkivet och arbetar med olika arkivarbeten.
Vi tackar Johan Berg, Monica Wytsander och Björn Engdahl för goda
arbetsinsatser under året.

Lokaler
Sedan januari 2017 finns vi i nya fräscha lokaler tillsammans med Helsingborgs
Stadsarkiv på Västra Sandgatan 7 i Helsingborg.
Imponerande är att vi här har 1246 hyllmeter till vårt förfogande, av detta är
för närvarande 866 hyllmeter använda.
Sedan 2008 hyr vi även en lokal på Övre Långvinkelsgatan i Helsingborg. Denna
var tänkt att användas för studiecirklar och föreläsningar men har främst
använts till att förvara böcker och konstsamlingar.
Lokalen kommer på sikt att avvecklas. Björn Engdahl arbetar med sortering och
gallring av det material som finns kvar i lokalen.

Fanor
Våren 2016 tog Folkrörelsearkivet beslut på att arkivets fansamling på ca 250st
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.

Verksamhet
Året har präglats av Coronapandemin som påverkat verksamheten negativt
eftersom vi inte kunnat arrangera utställningar och visningar i den utsträckning
vi önskat.
Även under 2020 har vi 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 2021.

Besök, utställningar och olika events
Under rådande pandemi har vi valt att inte arrangera några utställningar eller
events som skapar folksamlingar. Vi har heller inte haft så många fysiska
besökare. Flera gruppbesök har också blivit inställda. Våra Facebook och
Instagram sidor har däremot haft många besökare som följt oss under året.
Vi har trots allt hållit arkivverksamheten öppen för enskilda forskare och
besökare. Stora delar av denna service har varit digital.
ABF Helsingborg fyllde under året 100 år och Folkrörelsearkivet lämnade ut ett
mycket stort antal foto och information till Mats Ekdahl som skrev en bok inför
100-års jubileet.

Digitalisering
Vi har lyckats få ett bidrag för att kunna digitalisera delar av vår verksamhet.
Arbetet påbörjades under hösten och första delen beräknas avslutas under
våren 2021.

Dunkers Kulturhus
Även under 2020 har vi medverkat på Dunkers Kulturhus i utställningen ”På
Gränsen”, en stolsits i trä med inskription av John Hansson från 1897. En fana
från Fosfatfabriksarbetareföreningen 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,
Kulturförvaltningen, Kulturmagasinet Fredriksdal, Arbetarrörelsens arkiv i
Skåne, Sundskanalen, Dunkers kulturhus, Skånes Arkivförbund samt
Helsingborgs Skolmuseum.

Swish
På vårt Swish konto 123 2058 147 kan besökare och andra engagerade ha
möjlighet att ge oss ett bidrag och på så sätt tacka oss för ett bra arbete.

Inlämnat material
Liberalerna

Torgny Petterson

Göran Kinnhov

Foto, styrelseprotokoll,
kassabok , böcker och filmer.
Tavla av Torbjörn Nilsson
Relief av Per Albin Hansson
samt märken.

Folkets Hus

Christer Johnn

1st Silverfat och en silvervas
efter hans far Birger Johnn.

Adolfbergs S. förening

Bengt Jönsson

Protokoll 1970-80

Gillet Gamla Helsingborg

Kaj Stenberg

Böcker och diverse material.

Privat samling

Olle Borg

Bok ”Elektrokoppar” 1953-2003
Samling av Gamla Helsingborgs
bilder.

Skånska Superfosfat fabr. Lena Save

Fotosamling.

ABF

verksamhetsberättelser

Dan Karlsson

Slutord
Sedan 1940-talet har Folkrörelsearkivet samlat och bevarat historiska material från fler än 400
organisationer från Helsingborg med omnejd. 2020 var ett krisår för vår verksamhet och hela
samhället. Under Coronaåret 2020 fick vi ställa in och ställa om.
Trots Coronan har vi dock kunnat fortsätta arbetet med att iordningställa arkivhallen.
Styrelsen hade för avsikt att arbeta med förändrings- och förnyelsearbetet, detta arbete
fortsätter när möjligheter ges. 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 februari 2021.
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