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Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg  
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telefon: 070 - 821 55 43 Kennet Karlsson, ordf.  
070 - 814 26 90 Ann-Marie Eliasson, kassör  
042 - 20 47 59 Helena Tengstrand, sekr.  

 042 - 12 96 78 Lars Svenson, ledamot  

Styrelsen i Helsingborgs Museiförening vill önska alla medlemmar 

Ett Gott Nytt Museiår  

Med detta medlemsbrev följer ditt medlemskort för år 2021 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.  

Förra året blev helt annorlunda än det vi tänkte oss vid årets början. Det årsmöte som vi 
planerade i mars månad kunde inte genomföras utan kunde hållas först i augusti månad 
och då utan det sedvanliga föredraget med efterföljande måltid. Det sista lokalhistoriska 



före draget för våren fick skjutas upp och först i oktober kunde vi hälsa Ulrika Knutson 
välkom men att tala om den besvärliga Elin Wägner. Därefter blev det åter omöjligt att 
samlas till ett lokalhistoriskt föredrag. 
Helsingborgs Museiförening kan emellertid glädja sig åt att under föregående år ha gjort det 
möjligt för Helsingborgs museer att förvärva en skål tillverkad vid Pålsjö fajansfabrik. Musei 
föreningen bekostade inköpet vid Joakim Bengtssons auktion och skålen fanns sedan utställd 
i Dunkers Kulturhus.  

En annan glädjande händelse var att en ny bok i serien Kring Kärnan kunde komma ut. 
Boken handlar denna gång passande nog om Kärnan och är en praktfull och läsvärd bok med 
titeln Kärnan – från dansk riksborg till svenskt kulturarv. Utgivningen av denna bok 
bekostades av Museiföreningen.  

Lokalhistoriska föredrag våren 2021  
Dunkers Kulturhus planerar att anordna lokalhistoriska föredrag under våren. Det är just 
nu svårt att säga när dessa kan börja, men åtminstone inte förrän tidigast i april månad.  

Årsmöte 2021  
Ett årsmöte ska hållas under året, men när det kan ske är ovisst. Styrelsen ber att få åter                  
komma med dag och plats för årsmötet 2021. Det är troligt att årsmötet, såsom fallet var                
föregående år, inte kan åtföljas av ett föredrag och en gemensam måltid. 


