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Från utställningen Still burning på Varbergs konsthall februari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Ideella föreningen Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 

STYRELSEN 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande Per Olsson (arbetarrörelsen) 

Vice ordförande ViviAnne Johansson  

Ledamot Jan Arvidsson (landsbygdens organisationer) 

Ledamot Birgitta Clausson (nykterhetsrörelsen) 

Ledamot Hans-Erik Qvarnström (hembygdsrörelsen) 

Ersättare Linda Berggren (vald av årsmötet) 

Ersättare Eva Berntsson Melin (hembygdsrörelsen) 

Ersättare Håkan Johannesson (arbetarrörelsen) 

Ersättare Rolf Olsson (nykterhetsrörelsen) 

Ersättare Elisabeth Otterdahl (landsbygdens organisationer) 

Samtliga valda vid årsmötet. 

 

Sekreterare och föredragande har arkivchef Anna-Lena Nilsson varit. 

Bokföring har skötts av ekonom Limor Zuback vid Stiftelsen Hallands länsmuseer. Göran 

Lückander och Sten Kristoffersson med Kerstin Börjesson som suppleant, har varit 

föreningens revisorer. Valberedningen har endast bestått av Yvonne Johansson samt Ann-

Margret Kristensson. 

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. 

 

ÅRSMÖTET 

Den 4 april hölls årsmötet i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Karl XI:s stall. 38 personer 

deltog, några representerade flera organisationer. Drygt 200 kallelser hade skickats ut med 

post. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av mötesordförande Kaj Berntsson. Efter mötet föreläste 

Lars Grimbeck, Hembygdsföreningen Gamla Varberg, över ämnet Varberg i Danmark och 

den bok som föreningen gett ut. 

 

MEDLEMMAR 

Medlemmar, vilka utgörs av de föreningar som har deponerat handlingar i arkivdepån och 

som är verksamma, är sammanlagt 220 stycken, i denna summa räknas nu även in 

Nykterhetsfolkets länsarkivs aktiva arkiv, som tidigare varit egen arkivorganisation.  

Medlemsavgift har varit 0:- 

 

MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER 

Folkrörelsernas arkiv i norra Halland är medlem i Hallands Arkivförbund och i dess styrelse 

företräds föreningen av Per Olsson med ViviAnne Johansson som ersättare. Vid förbundets 

årsmöte den 27 mars representerades Folkrörelsernas arkiv i norra Halland av Per Olsson och 

Hans-Erik Qvarnström. 

Föreningen är också medlem i det nybildade Sveriges Arkivförbund, efter att tidigare varit 

medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, vilket upphörde under året. Ordförande Per Olsson 

deltog som ombud för folkrörelsearkivet vid årsstämman i Stockholm 13 maj. 

 

 



 

 

PERSONAL 

All personal är anställd av Länsmuseet Varberg.  

Arkivchef Anna-Lena Nilsson har ansvarat och drivit verksamheten på 10%. Hon arbetar 

övrig tid som chef för arkivet inom Stiftelsen Hallands Länsmuseer och fungerar som 

samordnare för de enskilda arkiven i länet, Folkrörelsearkivet och Näringslivsarkivet i 

Halmstad. 

Arkivassistent Anders Andersson har tagit emot leveranser, ordnat och förtecknat samt varit 

behjälplig vid forskarbesök. Hans arbetstid vid arkivet omfattar 80%  

 

EKONOMI  - se separat bokslut 

 

ARKIVBESÖK – FORSKNING OCH STUDIEBESÖK 

Under året har 50 personer nyttjat verksamheten för studiebesök eller för att bedriva 

informationssökning eller forskning. 

95 volymer har hanterats ur arkivet 

46 besök har studerat tidningar ur tidningsarkivet 

Ca 135 frågor via mejl eller telefon rörande arkivinformation har behandlats 

 

Då arkivet haft minskade öppettider för forskare p g a omflyttningar i arkivbyggnaden har 

arkivet inte kunnat ta emot gruppbesök. Däremot har enstaka besök gjorts, framförallt av 

medlemmarna från de föreningar som deponerar arkiv.  

 

PROGRAMVERKSAMHET 

Arkivens Dag 9/11 

Folkrörelsearkivet i norra Halland deltog i Arkivens Dag vid stadsbiblioteket i Varberg där 

Anders Andersson representerade arkivet. Dagen arrangerades som en arkiv- och bokmässa 

där flera arkiv och föreningar presenterade sig, sitt arkiv och bokproduktioner. Totalt kom ca 

360 personer till föredrag och utställningar på biblioteket.  

Arkivens Dag är ett nationellt samordnat projekt som sker samma dag i hela landet. I Halland 

besökte drygt 1000 personer något av alla de arrangemang som anordnades. 

 

PROJEKT 

Mötesplats Arkiv 

Under året har viss renovering av lokalerna gjorts och arbetat beräknas fortsätta även 2020. 

Golvslipning, installation av WiFi samt projektor och duk för bildvisning har installerats. 

Projektet, som drivs för att göra lokalerna mer tillgängliga, bekostas till största delen av 

Sparbanksstiftelsen. 

 

Egenomsorg och arvet efter kurorten 

Under 2019 drev Art Inside Out (Region Halland) ett konstprojekt där konstnärerna Crystal Z 

Campbell (USA), Henna-Riikka Halonen (Finland) och Eleni Kammas (Cypern) besökte 

arkivet och undersökte vilka arkivhandlingar som fanns kopplade till bad, spa och egenvård. I 

både folkrörelsearkivet och museets arkiv lånades arkivinformation som sedan användes i 

konstinstallation i Varberg. Samarbetet med Region Halland var ett led i att bredda arkivets 

målgrupp och tillgängliggöra material för en ny användargrupp.  

 

 

 



Still Burning - konstutställning 

Vid en större utställning i Varbergs konsthall 19/2 – 19/4, deltog Folkrörelsearkivet med 

arkivhandlingar rörande Varbergs förening för kvinnors politiska rösträtt samt en textilbonad 

tillhörande Vänsterpartiet. Utställningen innehöll konst av kvinnliga konstnärer från hela 

världen. Den 8 mars höll Anna-Lena Nilsson en visning av de arkivhandlingar som ingick i 

utställningen i samband med visning av de övriga konstverken. 

 

UTBILDNING, KONFERENSER OCH MÖTEN 

13/5 Anna-Lena Nilsson och Per Olsson deltog vid Svenska Arkivförbundets årsmöte. 

4/6 Studiebesök Anna-Lena Nilsson, Anders Andersson till Äskhult och Mårtagården 

23/9 Anna-Lena Nilsson och Anders Andersson deltog tillsammans med personalen vid 

Folkrörelsearkivet och Näringslivsarkivet i Halmstad, i en studieresa till Sperlingsholm och 

fick visning av gårdsarkiv, Halmstad kommunarkiv samt stadsbiblioteket i Halmstad. 

18/11 Anna-Lena föreläsning för Rotary Varberg Getakärr 

11/12 Folkrörelsearkiven i Halmstad och Varberg deltog med en utställning om 

Demokratijubileet vid årets sista regionfullmäktige möte på Hallands sjukhus i Halmstad. 

 

ÖVRIGT 

Folkrörelsearkivet delar hemsida med övriga arkivföreningar inom Hallands Arkivförbund  

och adress är www.arkivhalland.se. 

Under Instagramkontot Arkivhalland visas också föreningens verksamhet. 

 

De arkivförteckningar som upprättas för föreningarnas arkiv, både aktiva och ägarlösa, kan 

sökas via Nationella Arkivdatabasen som drivs av Riksarkivet. Adress på webben är 

https://sok.riksarkivet.se/nad 

 

ARKIVACCESSIONER  

Arkiv som levererats under året 

Totalt 85 arkivleveranser gjordes under året. Av dessa var 24 stycken nya föreningar enligt 

följande:  
Ekonomisk/Kooperativ förening 

Gödestad-Klastorps likvagnsförening      

Södra näs och Nygårds vägförening    

Facklig organisation: 

Fabriksklubben AB Eternitrör Varberg     

Folkbildningsorganisation:  

Studiefrämjandet Halland      

Studiefrämjandet norra Halland   

Studiefrämjandet södra Halland    

Försvarsförening 

Gunnarp-Ätrans Unglottaavdelning 

Idrottsförening 

Gödestads hockeyklubb     

Kulturförening 

Gödestads hembygdsförening   

Ätradalens hembygdskrets    

Pensionärsförening 

SPF Seniorerna Gällared-Ullared  

Politisk förening 

Centerns Ungdomsförbund /CUF/ lokalavd Gödestad    

http://www.arkivhalland.se/
https://sok.riksarkivet.se/nad


Centerpartiet /C/ lokalavd Grimeton    

Centerpartiet /C/ lokalavd Sällstorp   

Vänsterpartiet Falkenberg     

Solidaritetsförening:   

Svenska Röda Korset /SRK/ Gunnarp kretsen     

Svenska Röda Korset /SRK/ Himledalen 

Svenska Röda Korset /SRK/ Vallda    

Ungdomsförening 

JUF lokalavd Varbergskretsen         

Övriga: 

Gödestads syförening                 

Hallands Bygdegårdsdistrikt      

Navet           

Nykterhetsföreningar 

Kuggavik ideell förening 

Föreningen Kuggaviks vänner av IOGT-NTO   
 

ÖVRIG STATISTIK 

Vid årets slut fanns 1409 förtecknade arkiv. Detta motsvarar 478 hyllmeter. 

Totalt 227 föreningar är aktiva, övriga 1178 är ägarlösa. 

 

Upptagningsområdet omfattar i första hand Kungsbacka, Varberg och Falkenberg och antalet 

föreningar som härrör sig till respektive kommun kan beskrivas enligt följande: 

651 Varberg kommun 

335 Falkenbergs kommun 

182 Kungsbacka kommun 

354 Övrig hemvist 

 

Varberg mars 2020 

 

 

Per Olsson 

     Ordförande 

  

 

Jan Arvidsson  ViviAnne Johansson 

 

 

 

 

Hans- Erik Qvarnström  Birgitta Clausson 

  

 

 

 

   


