
 

                               Medlemsbrev sept 2021 

 

 

Gisela Trapps väg 1 - 254 37 Helsingborg 
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  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 

 

Årsmöte 2021 

Museiföreningens medlemmar hälsas varmt välkomna till Museiföreningens årsmöte 2021, 
som kommer att äga rum onsdagen den 29 september kl 17:00. 
Platsen blir densamma som under föregående år, nämligen Dunkers Kulturhus, 4:e våningen.   
Årsmötet kommer att behandla sedvanliga årsmötesärenden. 

 

Lokalhistoriska föredrag hösten 2021 

Under hösten ges tre lokalhistoriska föredrag med start i oktober. Föredragen sam- 

arrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsert- 

salen 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.  

 

Onsdagen den 6 oktober kl 18:30 
Barn i beredskap 

Björn Lundberg, historiker 

Under andra världskriget deltog tiotusentals svenska barn och ungdomar i beredskaps-

insatser. Luftskydd, jordbruksarbete och skrotinsamlingar var några av de aktiviteter 

där unga ansågs kunna göra nytta. Historikern Björn Lundberg kommer på besök och 

berättar om barnens bortglömda roll i Sverige under andra världskriget.  
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Onsdagen den 3 november kl 18:30 
Kärnan i fokus. Från grånad kämpe till stadens symbol 

Birgitta Witting, antikvarie och Karin Gustavsson, chef Folklivsarkivet 

Kring Kärnan är Helsingborgs Museiförenings bokserie. Under 2020 gavs en ny bok ut, 

med sin namne Kärnan som genomgående ämne. Två av skribenterna är Birgitta Witting 

och Karin Gustavsson. Birgitta Witting följer tornets utveckling 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 Kultur-

magasinet i Helsingborg. Karin Gustavsson arbetar som chef på Folklivsarkivet med 

Skånes musiksamlingar i Lund. 

 

 

Onsdagen den 1 december kl 18:30 
Fyrbenta gränsgångare – om en högst 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 lokal-

historisk händelse. 

 

Program för Museiföreningens medlemmar  

 

Lördagen den 2 oktober kl 15:00 
Följ med på en historisk rundvandring i Helsingborgs centrums södra del under ledning 

av Museiföreningens ordförande Kennet Karlsson. Vi samlas på Stortorget uppe vid 

Norra Storgatan vid bronsmodellen över medeltidens Helsingborg. Därifrån vandrar vi 

söderut längs stadens gamla gator som Norra Kyrkogatan, som var något av stadens 

centrum förr, vidare om Mariakyrkan, Bruksgatan med äldre tiders hantverkare, till 

gamla teatern, som även var badhus (?) och vidare till stadens största industri vid 1800-

talets början, Ruthska bruket vid Trädgårdsgatan.  Många andra intressanta platser och 

verksamheter avhandlas också, exempelvis Elin Wägners och Birger Sjöbergs tidigare 

arbetsplatser i staden. Vandringen utgår från en helsingborgares nedskrivna minnes-

bilder för cirka 200 år sedan, men även medeltidens stad avhandlas. Vandringen av-

slutas i Stadsparken.  

 

  


