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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 2021 haft fem sammanträden. Pandemin gjorde att vi inte
kunde ha styrelsesammanträden på våren i den omfattning det var tänkt.
Styrelsearbetet är ideellt. Ledamöterna är uppdelade i två arbetsgrupper,
verksamhet och ekonomi. Grupperna har till uppgift att utveckla arkivets
verksamhet.

Personal
Arkivföreståndare är Björn Engdahl. Förutom alla förekommande arkivarbeten
arbetar han med utställningar, guidningar och föreläsningar på kulturevent.
Johan Berg och Monica Wytsander tar hand om vår expedition. De arbetar med
olika förekommande kontorsarbeten på arkivet.
Olle Borg var personalansvarig i början av 2021 men ersattes i slutet av året av
Tomas Nordström. Vi tackar Johan Berg, Monica Wytsander och Björn Engdahl
för goda arbetsinsatser under året.

Lokaler
Sedan januari 2017 finns vi i 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 arbetade 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.
Vi fick projektmedel från Kulturförvaltningen för att göra några filmer och
bildspel. Detta arbetade vi med på våren 2021.
I slutet av 2021 fick vi bidrag från Riksantikvarieämbetet som ett Coronastöd.
Detta kommer att användas för digitalisering men först under 2022.

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 detta har skett via internet.

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen aviserade oss redan under 2020 att det var på gång ett nytt
regelsystem för bidraget de lämnar till oss. Vi deltog under året på två träffar
med dem, ett digitalt och ett fysiskt. Det fysiska skedde strax innan pandemin
tog fart i slutet av 2021.

Dunkers Kulturhus
Även under 2021 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
ABF Helsingborg – Dan Karlsson

protokoll, pärmar, box
sv/v litografier av Rolf Hallén
diabildsprojektor och filmduk

Anja Palm

tavla Handelsmotiv
bok ”Hövdingen Hjalmar Branting”
av Olle Svenning

Björn Engdahl

terrakottafigur Gunnar Sträng

Djurskyddsföreningen Fauna
Ingrid Persson

protokoll, foto, mm

Hbg Esperantoförening
Ann-Louise Åkerlund

protokoll mm

Helsingborgs S-förening
Anne Malmgren

protokoll mm

HIF Glimten - Britt Andersson

protokoll och skrivelser

Kaj Stenberg

historiska böcker om Hbg stad

Lyran

skyltar från 1947, pärmar, mm

PRO Råå-Ättekulla
Ulla-Britt Andersson

årsberättelser från PRO Sam org

S-pensionärerna – Anne Malmgren

protokoll mm

SKPF Hbg
Sonny Gullberg

pärmar, protokoll

Socialdemokraterna
Tomas Nordström

diverse material

Slutord
Sedan 1940-talet har Folkrörelsearkivet samlat och bevarat historiska material från fler än 400
organisationer från Helsingborg med omnejd. 2020 och 2021 var två krisår för vår verksamhet
och hela samhället. Under åren fick vi ställa in och ställa om.
Styrelsen har 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.
Styrelsen är orolig över verksamheten i framtiden om vi inte har någon anställd personal.
Kulturnämndens nya bidragsregler fr o m 2023 kan eventuellt bidra till minskat ekonomiskt
bidrag.
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 2022.
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