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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2019                                                
 

Härmed får styrelsen överlämna följande redogörelse över Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförenings  
75:e verksamhetsår. Medlemsantalet i föreningen uppgick vid årets slut till 179 personer (2018: 187 st). 
 

Årets föreningsaktiviteter: 
 
Torsdagen den 23 maj  

samlades vi vid RIAN designmuseum (f  d Falkenbergs museum). Där guidade Anna-Katarina Detert oss runt i 
”Stadens nycklar” med start i den gamla torkrian intill museet. Den har inte använts på över 50 år men har nu 
rustats upp och fungerar som startstation för ”Stadens nycklar”. Inne i rian f inns tidsupplåsningsmaskinen som 

tar besökarna vidare på ett äventyr som väver samman Falkenbergs dåtid, nutid och f ramtid. 
 
Onsdagen den 12 juni  

samlades ett 10-tal personer på Kapellkyrkogården för en rundvandring bland historiska falkenbergare, där vi valt 
ut några personligheter att berätta om. Vi tittade också in i kapellet. 
 

Onsdagen den 19 juni  
öppnade hembygdsmuseet för sommaren. Öppettiderna var som tidigare år onsdag t.o.m. söndag kl 13–17 
(midsommarhelgen stängt) och även denna sommar f ick vi hjälp av ideellt arbetande medlemmar, som ställde 

upp som museivärdar.  
 
Vi hade samtidigt vernissage för årets sommarutställning ”Figurer och f iguriner”, som var ett samarbete med RIAN 

designmuseum. Där visades svensk och internationell keramisk skulptur med fokus på den mänskliga gestalten 
av åtta inbjudna konstnärer. En mycket uppskattad utställning som medförde en kraf tig ökning av besökare till 
hembygdsmuseet under sommaren! 

 

                      
 
                             Från årets sommarutställningar: Maria Boij (vä) och Lise-Lotte Nielsen (hö). 

 
 
Söndagen den 28 juli  

ägde sommarens hantverksef termiddag rum i hembygdsmuseets grönskande trädgård. 
Olika hantverkare visar upp sina alster och det f anns också möjlighet till inköp. Sture Boman underhöll med 
dragspelsmusik i trädgården. 

 
Söndagen den 18 augusti  
stängde hembygdsmuseet för säsongen och avslutade på sedvanligt sätt i S:t Laurentiikyrkan. Anders Brogren 

fortsatte berätta för oss ur historien om kyrkan.  
 
Fredagen 18 oktober 

besöktes hembygdsmuseet av Gunilla Grahn, som visade sin ambulerande smyckesamling Jewellery As A Guest  
(JAAG) för styrelsen och årets museivärdar – antalet personer var begränsat till 15 personer. Visningen var ett 
samarbete med RIAN designmuseum, som i februari 2020 öppnar ett Smyckotek, där allmänheten ges möjlighet 

att låna smycken gratis. 
 
Söndagen 1 december  

hade vi vårt traditionella öppethållande på 1:a advent. Som tidigare fanns möjlighet att julhandla av våra lokala 
konsthantverkare samt köpa hallandsböcker. I år hade vi bjudit in Svenne Larsson, Falkenberg, som visade ett  
urval av sina vackra träreliefer, i huvudsak med motiv f rån Gamla stan. 

  
Några av programpunkterna har genomförts i samarbete med Vuxenskolan.  
 

 



Museet har även under sommarsäsongen 2019 kunnat hålla öppet onsdag - söndag f rån 19 juni t o m  
18 augusti kl 13 - 17 tack vare intresserade medlemmar som ställt upp ideellt.  

Besöksantalet under 2019 uppgick till ca 1000 personer, närmast en dubblering mot 2018! Tack vare samarbetet med  
RIAN har vi uppmärksammats mer vilket känns mycket positivt! 
Museivärdarna bjöds på f redagslunch på Stadsterrassen i november som tack för sina insatser under sommaren, vilket  

var mycket uppskattat. Föreningen bjöd också värdarna på kaf febröd de dagar de vaktade museet. Styrelsen f ramför  
ett varmt TACK till de personer som stöttat verksamheten och hjälpt till vid olika aktiviteter samt medverkat till att 
hembygdsmuseet kunnat hålla sommaröppet. 

 
Ekonomi. 
Samarbetet med Kultur- och Fritidsnämnden om drif ten av hembygdsmuseet fortsätter, drif tsbidrag har erhållits med 

50 000 kr, samma belopp som under tidigare år.  
Styrelsen anlitar Falkenbergs föreningsråd för bokföring och ekonomiska transaktioner.  
Den ekonomiska redovisningen delges på årsmötet. 

 
Övrigt. 
Styrelsen har under året hållit 3 protokollförda sammanträden. 

      
Styrelsen  
har under året bestått av: Siv Qvarfordh – ordförande och ekonomiskt ansvarig, Andreas Karlsson – v ordf , Anders 

Brogren - sekreterare, Laila Bengtsson – resurs museet, Bengt-Arne Karlsson – resurs utställningsverksamheten 
samt Gunnel Johansson, Klas-Göran Stehn, Annika Lindberg och Jan-Olof  Sandberg - webbansvarig.  
Revisorer: Bengt Andersson och Anita Liljedahl. Valberedning: Erling Karlsson   

 
Styrelsens underskrif ter se Balansrapporten. 
 

 
Styrelseordföranden avslutar verksamhetsåret 2019 med några funderingar inför f ramtiden:  
 

Som de f lesta vet är det svårt att hitta personer som är intresserade av föreningsarbete – vår förening inget 
undantag. Det gör mig oroad inför f ramtiden då vårt medlemsantal nu är nere i 179 personer – år 2003 var antalet 
uppe i 359 st, alltså en minskning med 50 % på 17 år! Slopandet av konstsektionen 2009 (som berodde på att vi 

inte kunde hitta någon som ville ta ansvar för den) gjorde att ett 50-tal medlemmar försvann, en annan orsak är att 
medelåldern är hög (hos både styrelse och medlemmar) och att det är svårt att få yngre generationer att engagera 
sig. Även antalet besök på hembygdsmuseet har minskat f rån 2-3000 besök för 20 år sedan till ca 1000 sommaren 

2019 – och då är ändå besökstrenden på uppåtgående, vilket till stor del beror på det goda samarbetet med RIAN 
designmuseum! Och glädjande nog är ett antal av våra medlemmar fortfarande villiga att ställa upp som ideella 
museivärdar under sommaren! 

Däremot börjar vår fantasi sina när det gäller att hitta engagerande programpunkter, därför blev det ett magert 
2019 på den f ronten. När programpunkterna kanske engagerar 10-15 deltagare känns det inte meningsfullt att 
lägga ner energi på det, och att ordna bussresor till exempelvis Halmstads och Varbergs muséer går helt enkelt 

inte ihop sig ekonomiskt. Det är ju också ett faktum att Falkenberg har ett brett utbud av olika aktiviteter, vilket gör 
att konkurrensen är påtaglig – något som hembygdsföreningarna på landsbygden inte känner av på samma sätt. 
 

Vad jag vill säga med detta är att vår förening i fortsättningen kommer att koncentrera sig på att hålla hembygds-
museet öppet och att bevaka och bevara Falkenbergs kulturhistoria ef ter bästa förmåga! Och det känns väldigt 
viktigt att vi har en förening som värnar om detta – hembygdsmuséer i stil med det vi har i Falkenberg f inns inte på 

så många ställen, dessutom ligger det ju perfekt i Gamla stan i Falkenberg!  
 
Skulle någon av er vara intresserad av att delta i vårt styrelsearbete är ni hjärtligt välkomna att höra av er – vi 

behöver verkligen nya aktiva och engagerade ledamöter som kommer med nya idéer!  
 
 

 


