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Lokalhistoriska föredrag hösten 2020
Under hösten ges tre lokalhistoriska föredrag med start i oktober. Föredragen samarrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsertsalen på plan 2, Dunkers Kulturhus.
Entré: 80 kronor
Med kulturkort: 40 kronor
Museiföreningens årskort: fri entré
Biljett hämtas i förväg i receptionen på Dunkers Kulturhus. Antalet platser är för
närvarande begränsat till 50, varav Museiföreningen disponerar 32. Platsantalet
kan komma att öka om regelverket tillåter det.

Onsdagen den 7 oktober 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 arbetar 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 nya bok ”Den besvärliga Elin
Wägner”

Onsdagen den 4 november kl 18:30
Kärnan i fokus. Från grånad kämpe till stadens symbol
Birgitta Witting, antikvarie och Karin Gustavsson, chef Foklivsarkivet
Kring Kärnan är Helsingborgs Museiförenings bokserie. Under 2020 ges en ny bok ut,
med sin namne Kärnan som genomgående ämne. Två av skribenterna är Birgitta Witting
och Karin Gustavsson. Tillsammans låter de oss följa tornets utveckling. Birgitta Witting
utifrån konst och andra föremål i Helsingborgs museisamlingar. Karin Gustavsson

genom några kända besökare – Carl von Linné, Linnerhielm, den avsatte kung Gustav IV
Adolfs son Prinsen av Vasa, Brunius och Hans Hildebrand. Birgitta Witting är antikvarie
och arbetar på Kulturmagasinet i Helsingborg. Karin Gustavsson har också varit antikvarie i Helsingborg, men arbetar numera som chef på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar i Lund.

Onsdagen den 2 december kl 18:30
Fyrbenta gränsgångare – om en lokal historia med internationell ram
Pelle Johansson, antikvarie
Vintern 1947 nödlossades en ovanlig last i Helsingborgs hamn bestående av 700 hästar.
Fartygets slutdestination var egentligen polska Gdansk, men mycket hårt väder på
Atlanten tvingade amerikanska Virginia city i hamn i förtid. Pelle Johansson, antikvarie
på Kulturmagasinet, berättar om ett pågående arbete med att kartlägga en ovanlig lokalhistorisk händelse.

Program för Museiföreningens medlemmar

Söndagen den 4 oktober kl 14:00
Museiföreningens ordförande Kennet Karlsson leder en historisk vandring i centrala
staden. Vi samlas vid bronsmodellen över medeltidsstaden på Stortorget uppe vid Norra
Storgatan och vandrar sedan lite norrut i centrum. Vandringen utgår från en helsingborgare som för c:a 200 år sedan skrev om bebyggelsen då och olika människors öden
och äventyr. Vandringen är bekväm utan trappor och höga backar och tar c:a 1,5 timme.

Övrig information
Vid Museiföreningen årsmöte, som fick skjutas upp till augusti, skedde ett antal
stadgeenliga val. De i tur avgående ledamöterna omvaldes. I styrelsen ingår:
Ordförande: Kennet Karlsson
Sekreterare: Helena Tengstrand
Kassaförvaltare: Ann-Marie Eliasson
Ledamöter: Kersti Adler, Ulla Berg, Göran Engfors, Jan Stewénius och Lars Svenson.
Revisorer: Hans Holm och Barbro Nilsson
Valberedning: Björn Engdahl och John Sjöholm

