Årsberättelse 2013

Unga Örnar på
1940-talet!

Styrelse och förtroendevalda
Verkställande utskott
Ordförande Kjell-Arne Landgren, vice ordförande Roger Johansson,
kassör Birgit Hansson och sekreterare Gert Jakobsson.
Övriga ledamöter i styrelsen
Alf Nilsson, Bertil Persson, Anneli Philipson, Claes Block, Anders
Magnhagen, Ingegerd Wärnersson och Mikael Andersson.
Ersättare: Kjell-Ossian Nilsson, Ingela Svensson, Susanne Lund,
Anders Kjellvard och Christian Jönsson.
Revisorer
Claes Carlsson och Rose-Marie Carlsson.
Ersättare: Marianne Merachtsaki.
Valberedningen
Kjell Kärrman (sammankallande), Jonas Lindgren och Emil Svensson.

1930. Kommunister som demonstrerar på 1 maj i Malmö.

Medlemskap
Föreningen är medlem i Folkrörelsernas arkivförbund, Skånes arkivförbund, Per Albin Hanssons stödförening och Centrum för arbetarhistoria
i Landskrona.

Medlemmar

Kooperativa föreningens butik i Malmö.

Föreningen har 103 anslutna fackliga och politiska organisationer samt
folkrörelser. Medlemsavgiften har varit 300 – 2 000 kronor/år beroende
på organisationens/föreningens storlek.
Antalet enskilda medlemmar var 83 personer. Medlemsavgiften har
varit 100 kronor/år.
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1948. Unga örnars
”vårmönstring” i
Malmö.
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Möten
Årsmötet hölls den 18 april i Mosaiken, PRO-salen, Porslinsgatan 3 i
Malmö. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visade vice ordf. Roger
Johansson äldre valfilmer, alltid lika uppskattat.
Årets Representantskapsmöte hölls den 26 november. Här antogs
verksamhetsplanen för 2014 med tillhörande budget samt beslutades
om en höjning av medlemsavgiften att gälla från och med år 2015.
Efter mötesförhandlingarna visade Roger Johanssons äldre valaffischer
med speciell inriktning på val som gjorde skillnad i valresultaten såsom
1919 ” Kampanj för lika rösträtt” och 1928 det s.k. Kosackvalet samt
visade filmen ”Mitt hjärtas Malmö 1936-1951” med valet 1938 i fokus.
Styrelsen har haft fyra (4) protokollförda möten och däremellan sex (6)
VU-möten. Styrelsens årliga planeringsmöte genomfördes den 6 september i skogstrakterna i utkanten av Höör. Där stod verksamheten för
kommande året samt avgiftshöjning i fokus för diskussionerna.

Personal
Föreståndare Sylvia Björk, arkivbiträde Sonja Ljung och
projektledare Afsaneh Razi.

Verksamhet
Arkivleveranser
Under året har Arkivet återigen fått ta emot en stor samling material.
Framförallt så inkom Konsumentföreningen Solidar med över 20 hyllmeter och de har dessutom sällat sig till skaran av medlemsföreningar. I
övrigt har bland annat Arbetets journalistklubb, Malmös syndikalistiska
lokalavdelning – Malmö LS, och diverse S-föreningar inkommit med
material. Värt att nämna är även att Kockums verkstadsklubb inkommit
med sin sannolikt sista leverans. Hela tio lådor kommer att sorteras in i
deras redan digra arkivsamling.
Föreläsningar
Utöver den gängse arkivverksamheten, vårda och förteckna material,
så har Arkivet under året genomfört sitt mest ambitiösa föreläsningsschema hittills. Under våren arrangerades tre föredrag på temat ”Har
det aldrig funnits några kvinnor i arbetarrörelsen?”. Inbjudna föreläsare
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var universitetslektor Iréne Andersson, författare och förlagschef Jeanette Rosengren samt kallskänka och poet Jenny Wrangborg.
Under hösten följde vi upp med två föredrag på temat ”Kvinnors
arbete – räknas det?” då historiker Ulrika Holgersson och universitetslektor Paula Mulinari gästade oss vid var sitt tillfälle. Som final
valde vi sedan att hålla årets Arkivens dag, den 9 november, på temat ”Kvinnor i arbetarrörelsen” med föredrag av lärare och historiker
Mikael Bruér och studerande statsvetenskap Linnea Jacobsson samt
en utställning med relaterat material.
Projektet
Arkivet har under året fortsatt arbetet med att intervjua och dokumentera människors engagemang i ett rikt folkrörelseliv i Malmö.
Dessa möten med människor med annat ursprung än Sverige och
deras engagemang i Sverige berikar Arbetarrörelsens Arkiv för framtidens nyfikna forskare.
Fler projekt
Arkivet har med hjälp av medarbetare från AF fortsatt med att dokumentera bland annat fanor, affischer samt påbörjat upprättande av
personarkiv avseende äldre personer som varit, och i vissa fall, fortfarande är, aktiva i arbetarrörelsen. Ett arbete som är högt prioriterat
då inget är viktigare än att intresserade och nyfikna forskare framöver
ska finna dessa uppgifter i Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne.
Öppet Hus
Tillsammans med ABF Malmö och PRO Samorganisation genomförde vi den årligt återkommande lördagen, Öppet Hus den 19 januari.
Porten in till Mosaiken slogs upp och var under flera timmar öppen
för nyfikna besökare. Vi bjöd tillsammans på ett digert program där
intresserade fick en inblick samt prova på ABFs olika hantverkscirklar. Föreläsningsprogrammet lockade många att träffa och lyssna på
författare Johan Lundin som tog alla med på en historisk resa om
Cement-Jesus och arbetarrörelsen i Limhamn. LO Malmös ordförande Ewa Glimhed berättade därefter om LO Malmös 100 års dag och
vikten av facklig organisering. Författare till boken ”Malme som jag
ser det”, Stephan Skougaard berättade inspirerat om sitt Malmö. Föreläsningsprogrammet avslutades av två inspirerande unga från Ord
på Scen som berörde med sin samhällskritiska och eftertänksamma
poesi.
Arkivet bjöd dessutom in till rundvandring bland dokument, fanor
och annat historiskt material i Arkivets underbara gömmor samt på
bokbord och spännande affischer inne i forskarsalen.
Mötesplats Arkivet
Under året har forskare såsom studenter, författare och enskilda hittat
underlag för sin C-uppsats, sin bok och sin släkthistoria. Arkivet har
också använts till mötesplats för medlemsorganisationer som valt
att lägga sina respektive medlemsmöten på Arkivet och kombinerat
detta med information om Arkivet samt en titt in i det otroligt breda
urval av historiskt material. Arkivet har påmint varje person som klivit
in till Arkivet om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt och att vi har ett
gemensamt ansvar för att inte spåren från arbetarrörelsens historia
sopas igen!
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Medlemsorganisationer 2013

Slutord
Under året har Arkivet återigen fått ta emot en stor samling material. Arkivåret 2013 är avslutat, och ska läggas, som sig bör, till handlingarna. Men här finns en skillnad från många föreningars årsavslut.
Nämligen att Arkivet och dess skatter i allra högsta grad lever vidare.
De dokument, föremål, fanor med mera hålls vid liv och blir inte ett
avslutat kapitel som stängs och läggs undan. I Arbetarrörelsens Arkiv i
Skåne hålls det vid liv av alla de forskare, de nyfikna, de sökande som
besöker Arkivet. I Arkivet ges många svar, inspiration och framtidsidéer.
Arkivet är, och ska alltid vara en aktuell, historisk och tilltagande mötesplats.
Arkivet ska alltid stå till förfogande och vara åtkomlig för alla som vill
veta mer, om en person, om en händelse, om ett årtal osv. Samtidigt
ska Arkivet arbeta upplysande och inspirerande och locka till egna
efterforskningar.
Styrelsen kan inte vara annat än stolt. Vi är fulla av respekt för den tillit
som föreningar och organisationer och enskilda genom sina livsberättelser ger oss när de överlåter till oss att bevara deras material och
deras historia. Vi tackar allra ödmjukast alla för deras förtroende vi fått
under 2013.
Nu tar vi klivet in i 2014 och väntar med spänning och nyfikenhet vad
som komma ska!
Vi riktar ett stort tack till föreningar, organisationer och enskilda
som via sitt medlemskap gör det möjligt, och med detta gör skillnad.
Arkivet kan med det engagemanget föra vårt gemensamma kulturarv vidare. Tack ABF Malmö för ert stöd. Tack Malmö Kulturstöd och
andra organisationer och myndigheter för stöd och ett gott samarbete
under året.
Historien är inte oväsentlig för Malmö och Skånes utveckling. Historien är ett nödvändigt kitt som får all samhällsutveckling att hålla ihop
och samtidigt våga gå framåt. Styrelsen tackar för detta år.
Malmö 2013
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Susanne Lund

• Bromölla Arbetarekommun
• Burlövs Arbetarekommun
• Båstads Arbetarekommun
• Eslövs Arbetarekommun
• Helsingborgs Arbetarekommun
• Höganäs Arbetarekommun
• Höörs Arbetarekommun
• Klippans Arbetarekommun
• Kävlinge Arbetarekommun
• Lomma Arbetarekommun
• Lunds Arbetarekommun
• Malmö Arbetarekommun
• Simrishamns Arbetarekommun
• Sjöbo Arbetarekommun
• Skurups Arbetarekommun
• Staffanstorps Arbetarekommun
• Tomelilla Arbetarekommun
• Trelleborgs Arbetarekommun
• Vellinge Arbetarekommun
• Ängelholms Arbetarekommun
• Östra Göinge Arbetarekommun
• Albo S-förening
• Augustenborgs S-förening
vCentrums S-förening
• Fabriks IF Metall NVS S-förening
• Global S-förening
• Husie S-förening
• Ivetofta S-förening
• Kirseberg-Segevångs S-förening
• Kommunal S-fackklubb
• Kroksbäck-Hyllie S-förening
• Kulladal S-förening
• Limhamns S-förening
• Lindeborgs S-förening
• Malmö Socialdemokratiska förening
• Malmö Socialdemokratiska Tjänstemannaförening
• Möllevångens S-förening
• Oxie S-förening
• Seko S-förening
• Näsets Socialdemokratiska förening
• Sofielunds S-förening
• Söderkulla S-förening
• Triangelns S-förening
• Uppåkra - Hjärups S-förening
• Rosengårds S-förening
• Västra Innerstadens S-förening
• Åkarps Socialdemokratiska förening
• HSB Malmö Ekonomiska förening
• Hyresgästföreningen Region Södra Skåne
• Konstfrämjandet i Skåne
• Vänsterpartiet
• Socialdemokratiska Partidistriktet
• Stödföreningen Per Albin Hanssons
födelsehem

• Skådebanan Södra regionen
• Backagårdens Kurs & Konferenscenter AB
• Unga Örnar Malmö
• Koloniföreningen Zenit
• ABF Skåne
• ABF Mittskåne
• ABF Malmö
• ABF Sydvästra Skåne
• Folkrörelsearkivet i Helsingborg
• Folkrörelsernas Arkiv i Kristianstad
• Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
• Arbetarrörelsens Arkiv i Trelleborg
• Folkrörelsearkivet i Ängelholm
• PRO Skåne
• PRO samorganisationen i Malmö
• PRO Malmö Centrum
• PRO Husie
• PRO Söderkulla
• PRO Slottsstaden
• PRO Oxie
• PRO Eslöv
• PRO Dalby
• Limhamns Folkets Hus
• Motettens Folkets Hus
• Hyllie Folkets Husförening
• Folkets Hus i Staffanstorp
• Malmö Folkhögskola
• Skånes S-kvinnor
• S-kvinnor i Malmö
• Malmö Avantgarde S-kvinnoklubb
• Husie S-kvinnor
• S-kvinnoklubben Karolina
• S-kvinnor i Staffanstorp
• SSU Distriktet Skåne
• LO-distriktet i Skåne
• LO Mellanskåne
• LO Malmö
• Byggnads Skåne
• Svenska Elektrikerförbundet Region Syd
• Handels avd. 1
• Hotell och Restaurang facket
• IF Metallklubben vid Höganäs AB
• Kommunal Skåne
• IF Metall Sydvästra Skåne
• Metallklubben PartnerTech IF Metall
i Vellinge
• Målarförbundet avd. 2
• Pappersindustriarbetareförbundet avd. 21
• SEKO Skåne
• GS avd. 1 Västra Skåne
• Konsumentföreningen Solidar
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1911. Socialdemokratiska kvinnoklubben i Malmö.
1973. Tage Erlander
inviger Axel Danielssonmonumentet.

Vår verksamhet
bedrivs med
stöd av Malmö
stad.

Porslinsgatan 3, 211 32 Malmö
telefon: 040-12 50 56, e-post: info@a-arkiv.se
hemsida: www.a-arkiv.se

