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Grundsyn 
Som medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund delar vi dess grundsyn att hembygdsrörelsen är 
en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och 
framtiden.  
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, 
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 
Hembygdsarbetet skapar gemensamhet, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är 
drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer. 
 

 
Ordföranden Göran Severin avlider 75 år gammal 
Gästriklands kulturhistoriska förening förlorade i mars sin högt uppskattade ordförande Göran 
Severin. Redan under tidigt 1970-tal valdes han in i styrelsen som kassör och sedan 1990 har han 
varit föreningens ordförande. På 70-talet påtog han sig ansvaret som redaktör för vår årsbok, vilket 
krävde många och tidsödande kontakter med både författare och tryckerier. Han skrev själv alla 
kallelser, protokoll och verksamhetsberättelser, samt stod för årlig packning och distribution av 
hundratals böcker varje år. För att hålla portokostnaderna nere cyklade han ut med dem till alla 
medlemmar som han kunde nå. Han hanterade även ekonomin helt och hållet fram till för några år 
sedan, då en kassör adjungerades till styrelsen. Göran hade en unik arbetskapacitet, då han också 
arbetade heltid som lärare vid Borgarskolan, samt var engagerad i många andra kulturföreningar. 
Saknaden är stor.  
 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av en representant för var och en av de korporativa medlemmarna, dvs 
hembygdsföreningarna, samt följande personligt valda ledamöter: Barbro Andersson, Staffan 
Berglind, Börje Grönberg, Bo Hedblom, Kjell Hertzman, Katarina Kallings, Ing-Marie Möller-
Andersen, Elon Sandberg, Barbro Sollbe och Göran Severin (avliden 2015-03-09)   
 
Efter ordförande Göran Severins död påtog sig Barbro Sollbe uppdraget fram till årsmötet, då 
Katarina Kallings valdes till ny ordförande.  
 
Tre styrelsemöten har ägt rum under året. Dels i Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby den 13 juni, 
dels två konstituerande möten den 5 sept och den 19 sept. Det senare blev nödvändigt, då vår 
nytillträdda ordförande fick akut förhinder att närvara vid årsmötet.  
 
Vid det andra konstituerande styrelsemötet i september adjungerades Barbro Sollbe som ledamot i 
styrelse och VU. Hon fortsätter sitt arbete som redaktör för årsboken. Vid mötet adjungerades även 
Anna Forsberg till sekreterare. 



 
 
Verkställande utskott 
Verkställande utskottet (VU) har utgjorts av Göran Severin, ordförande och sekreterare (fram till sin 
död). Barbro Sollbe, vice ordförande (jan-febr) och ordförande (mars-sept) Katarina Kallings 
ordförande (fr o m sept), Johan Andersson kassör, Barbro Andersson, Bo Hedblom, Ing-Marie 
Möller-Andersen och Elon Sandberg.  
 
Ett stort antal VU-möten har ägt rum under året pga förra ordförandens död,  för att hitta nya 
arbetsrutiner,  säkerställa föreningens framtid och i det jämnt fördela arbetsuppgifter för styrelsens 
ledamöter och skapa en rimlig arbetsbörda i produktionen av årsskrifter.   
 
Årsmöte med utflykt 
Årets utflykt, tillsammans med drygt ett 50-tal medlemmar var förlagd till Sandviken och Sandviks 
huvudkontor där den förnämliga guiden Carina Dahlberg visade oss runt. Därefter skedde en 
guidning genom Sandviken medelst buss av vår lika kunniga och initierade Bo Hedblom. Färden 
ställdes därefter mot Högbo där vi åt lunch på Restaurang Qvarnen före årsmötet och sedan visades 
vi runt på bruket av Elvert Eriksson som iklätt sig rollen som Patron Hierta.  
 

 
 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2015/2016 447 enskilda medlemmar och 13 korporativa. 
 
 
Stipendier 
Under året har fem stipendier om 5 tkr vardera utdelats. Benno Eriksson och Tony Wrethling fick 
var sitt stipendium den 3 febr i samband med boksläppet av deras stora verk  "Som förr. Äldre 
dansformer i Gästrikland". Det blev Görans Severins sista framträdande. 18 april  togs ett VU-beslut 
om stipendium till Ann-Marie Björk för hennes gedigna och långvariga arbete med dels regional 
kulturhistoria i allmänhet, dels under flera år med Hedvig Ulfsparres textilsamling. Vid årsmötet i 
september tilldelades Ingegerd Severin, änka efter Göran Severin, ett stipendium för hennes 
mångåriga arbete ”bakom kulisserna” med bl a bokförsäljning, paketering och distribution av 
årsboken. Barbro Sollbe tilldelades ett stipendium för hennes mångåriga arbete med att bistå Göran 
Severin i produktionen av årsböcker, samt hennes viktiga insatser under 2015 i att bringa klarhet i 
allt det administrativa efter Göran Severins bortgång.  



 
Kontor 
Ett kontor har inrättats för GKF i nya Kulturhuset Gävle i direkt anslutning till Sveriges 
Fängelsemuseum, där det också finns ett urval av tidigare årgångar till försäljning. För att underlätta 
har föreningen nu även möjlighet att ta emot betalning på kort, vilket t ex underlättade betydligt 
när vi var med på den traditionsenliga Julmarknaden på Läns-museet Gävleborg i december 
 
Stadgar 
Ett arbete med att modernisera stadgarna har inletts tillsammans med föreningens revisorer. 
 
 
Årsbok 
Den 25 november hade vi boksläpp 
av ”Från Gästrikland 2015” på 
Sveriges Fängelsemuseum. Flera av 
artikelförfattarna hade samlats och 
Barbro Sollbe, som varit redaktör för 
boken, presenterade dem och de 
höll sedan var sitt kort anförande om 
sina enskilda bidrag i antologin.   
 
Både Arbetarbladet och Gefle 
Dagblad uppmärksammade  utgiv-
ningen med artiklar på kultursidorna.  
 

 
 

Tillgänglighet och sociala medier 
En ej personlig epost-adress gkf1862@gmail.com har skapats. I syfte att sprida kännedom om 
föreningens skrifter och var de går att få tag på, har vi sedan i november en egen sida på 
Facebook. En egen hemsida är också publicerad med adress www.hembygd.se/gastiklands-
kulturhistoriska.  
 
Bidrag 
Birgitta Lundblad beviljades 25 tkr för sin bok om Villastaden i Gävle.  
Gustaf Jernbergskommittén beviljades 20 tkr till ett arrangemang i samband med utdelning av 
2015 års Jernbergmedalj. 
15 tkr har vardera beviljats: Gillet Gamla Gefle för skriften ”Gamla Gefle i yngre dagar”.  
Balder Arkeologi och Kulturhistoria (Katarina Eriksson, Torsåker) för en bok om Gästriklands tidiga 
järnhantering. 
Arrangörsföreningen Folkmusikfest för folkmusikprojekt för elever i Gävles och Ockelbos skolor, 
samt till Spelstinafestivalen och folkmusikfestivalen i Ockelbo. 
Club Maritim (Mats Wiberg) för tryckning av Ingvar Henricsons efterlämnade manus om ”Gävle 
små ångbåtar. 
Gävlekeramikens vänner har likaså fått bidrag för tryckning av en bok om servisporslin.  
10 tkr har beviljats Bengt Löf för boken ”En släktgård i Gästrikland under 400 år”. 
 
Stiftelsen Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby, som vi har ett nära samarbete med, beviljades  
5 tkr för sin föreläsningsserie ”Smultronställen” under sommaren.  

mailto:gkf1862@gmail.com

