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Styrelsen i Helsingborgs Museiförening vill önska alla medlemmar

Ett Gott Nytt År
Med detta medlemsbrev följer ditt medlemskort för år 2020 i Helsingborgs Museiförening.
Varje medlem skriver själv sitt namn på medlemskortet. Medlemsavgiften, som är 100
kronor per person, betalas snarast in på föreningens bankgiro nr 5417-2911. Glöm inte att
ange namn, adress och eventuell e-postadress. Eftersom allt fler väljer att betala direkt via
sin internetbank har vi valt att inte skicka med något inbetalningskort.
Vi är tacksamma för att få så många e-postadresser som möjligt och tar gärna emot
uppgifter om nya och ändrade e-postadresser.
Som medlem i Helsingborgs Museiförening har du fritt inträde till de lokalhistoriska
föredragen i Dunkers Kulturhus. Du har också möjlighet att delta i de visningar och andra
arrangemang som anordnas speciellt för föreningens medlemmar. Museiföreningens
främsta mål är att stödja Helsingborgs museer och ju fler vi är i föreningen desto större kraft
har vi att arbeta för detta mål.

Lokalhistoriska föredrag våren 2020
Under våren ges tre lokalhistoriska föredrag med start i februari. Föredragen samarrangeras
med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsertsalen på plan 2 i
Dunkers Kulturhus.
Entré: 80 kronor
Med kulturkort: 40 kronor
Museiföreningens årskort: fri entré
Biljett hämtas i förväg i receptionen på Dunkers Kulturhus, senast samma dag kl 18:00.

Onsdagen den 5 februari kl 18:30
Sista striden om Skåne
Anders Blidberg, historiker
År 1709 – efter det svenska nederlaget vid Poltava – steg en ny, vältränad och modern dansk
här iland vid Råå. Målet var glasklart: Att ta tillbaka de förlorade delarna av Danmark.
Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Sverige var försvagat efter att just ha lidit ett stort
nederlag vid Poltava. Utifrån sin bok – “Sista striden om Skåne” – berättar Anders Blidberg
om varför danskarna trots allt inte lyckades återta Skåne i slaget vid Helsingborg 1710.
Försvenskningsarbetet av Skåne spelade en viktig roll men mest intressant är kärlekshistorien mellan den danske kungen Fredrik IV och den italienska nunnan Theresa Trenta.

Onsdagen den 4 mars kl 18:30
Miljonprogrammets bostäder – Dalhem 1968 – 1978
Anja Petersen, fil dr
Miljonprogrammets bostadsområden är inte några segregerade, anonyma eller
identitetslösa områden. Inte heller Dalhem. Men vad är Dalhems historia och varför ser
bostadsområdet ut som det gör? Inför utgivning av bokverket Helsingborgs historia 2020
presenterar Anja Petersen sin forskning om Dalhem och artikeln Våran Gård – goda bostäder
i en god omgivning till rimlig kostnad Bostadsområdet Dalhem 1968 – 1978.

Onsdagen den 1 april kl 18:30
Den besvärliga Elin Wägner
Ulrika Knutson, journalist
Som författare, rösträttskämpe och samhällskritiker i stort utmanade Elin Wägner sin samtid.
Redan som ung var hon en rapp journalist som försörjde sin make och satte skräck i tanterna
i rösträttsrörelsen. Elin Wägner växte upp i Helsingborg och arbetade en period på Helsingborgs-Posten. Ulrika Knutson berättar mer för oss om den här tiden och andra mer okända
sidor av Elin Wägner utifrån sin bok ”Den besvärliga Elin Wägner”.

Årsmöte 2020
Museiföreningens årsmöte 2020 kommer att äga rum onsdagen den 25 mars kl 18:30.
Platsen blir densamma som de senaste åren, nämligen Kärnpunkten Nedre Långvinkelsgatan
26.

Pålsjö kvarn
Museiföreningen har åtagit sig att även i år bemanna Pålsjö kvarn så att den kan hållas
öppen för besökare under några eftermiddagstimmar på sommarsöndagarna. Detta fordrar
att ett antal personer är villiga att åta sig värdskapet för kvarnen. Om du är intresserad av ett

sådant uppdrag, tag gärna kontakt med styrelsens ordförande Kennet Karlsson, tel nr 070821 55 43 och anmäl dig!

