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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. 

 
 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av en representant för var och en av de korporativa medlemmarna, dvs 
hembygdsföreningarna, samt följande personligt valda ledamöter: Ordinarie Barbro Andersson, 
Staffan Berglind, Börje Grönberg, Bo Hedblom, Kjell Hertzman, Katarina Kallings, Ing-Marie Möller-
Andersen, Anna Forsberg, Martin Åhrén och Barbro Sollbe, samt suppleanterna Bo Nordlund och 
Öjvind Englund. 
 
Två styrelsemöten har ägt rum under året. Den 4 juni i Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby och 
den 8 okt på Sveriges Fängelsemuseum i Gävle. 
 
Verkställande utskott 
Verkställande utskottet (VU) har utgjorts av ordförande Katarina Kallings, vice ordförande Hans 
Wahlbom, sekreterare Anna Forsberg, redaktör Barbro Sollbe, kassör Johan Andersson, samt 
ledamöterna Barbro Andersson och Ing-Marie Möller-Andersen.  
 
Årsmöte med boksläpp och utflykt 
Årets resa gick till Hofors lördagen den 3 sept, där vi började dagen i kongresshallen med 
förmiddagsfika för femtiotalet församlade medlemmar. Sedan tog vi plats inne på Hofors herrgård 
där vi presenterade vår nyutgivna bok ”Smaken och Kapitalet”, som handlar om Hedvig Ulfsparre 
och Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården. Redaktör Barbro Sollbe, Anna Forsberg 
och Anne-Charlotte Weinhardt, som är två av de medverkande författarna, berättade om arbetet 
med boken.  Christina Öster-Rangrost berättade också om det mångåriga arbetet som deltagarna i 
Gävle musei vänners skrivargrupp tog på sig med att transkribera de brev som släkt till Ulfsparre 
skänkt till Länsmuseet Gävleborg.  
 
Vi fick även en kortare visning av herrgårdens bottenvåning med Anita Drugge från Hofors 
hembygdsförening som ciceron. Därefter åkte vi vidare till hembygdsgården där vi serverades en 
mycket god lunch, bestående av rostbiff med sallad och potatisgratäng. 
 



Efter lunchen vidtog årsmötet som leddes av ordföranden Katarina Kallings. Där presenterades den 
ekonomiska rapporten och verksamhetsberättelsen för 2015, där det stora arbetet har varit att 
revidera stadgarna. Ett förslag till nya stadgar antogs, men ska för att bli giltiga antagas en andra 
gång vid årsmötet 2017. De största förändringarna i stadgarna är att årsmötet, som tidigare hållits i 
september, hädanefter ska hållas senast i april. En annan ändring är att ordföranden hädanefter ska 
väljas av årsmötet och inte som tidigare inom styrelsen.  Se ytterligare ändringar i bifogad bilaga.  
 
Som avslutning avtackades vår ledamot Elon Sandberg. Han tackades för en mycket lång och trogen 
tjänst i föreningen sedan 1974 med en blomsterbukett av ordföranden och en varm applåd av mötets 
deltagare.

  
Sveriges största privata textilsamling har 
tillkommit i Gästrikland. Historien bakom 
den är lång. Den har fokus på två personer – 
Hedvig Ulfsparre och hennes arbetsgivare 
och vän, brukspatron Per Eriksson, och två 
bruksherrgårdar – Hofors och Kungsgården, 
samt tre museer – Nordiska museet i 
Stockholm, dess avläggare Textilmuseet i 
Högbo utanför Sandviken och slutligen 
Länsmuseet Gävleborg i Gävle, där 

samlingen nu är i gott förvar

Den historien är värd att berätta, tyckte 
dåvarande ordföranden i Gästriklands 
kulturhistoriska förening, Göran Severin. 
Fem sakkunniga engagerades att skildra de 
människor, verksamheter, miljöer och 
strömningar under sent 1800-tal och första 
delen av 1900-talet som var Hedvig 
Ulfsparres och Per Erikssons verklighet. Det 
rör sig om en högreståndstillvaro i 
brytningstiden mellan tillbakablickande 
nationalromantik och framåtsyftande 
industrialisering. 

 
 

 
 

 
 
Mer publik verksamhet 
För att öka både kännedom om och 
tillgängligheten till föreningens utgivna 
litteratur, har två butiksmontrar placerats i 
direkt anslutning till Fängelsemuseets 
utställning på gamla fängelset. 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 

Flytt av boklager 
För att underlätta hanteringen av föreningens 
stora boklager, har en flytt genomförts från 
Hille till ett lämpligare i Valbo. Orsaken är att 
lagret tidigare låg i en källare, där det inte gick 
att köra in böckerna på pall. Till det nya lagret 
har det köpts in hyllsystem för bättre 
systematisering och underlättande logistik. 
 
 
 
 
 

Från Gästrikland 2016 
 
Något försenat höll vi den 10 januari 
2017 ett boksläpp av ”Från 
Gästrikland 2016” på Sveriges 
Fängelsemuseum. Flera av artikel-
författarna hade samlats och Barbro 
Sollbe, som varit redaktör för boken, 
presenterade dem och de med-
verkande författarna höll sedan var 
sitt kort anförande om sina enskilda 
bidrag i antologin.   
 
Både Arbetarbladet och Gefle 
Dagblad uppmärksammade utgiv-
ningen med artiklar på kultursidorna.  
 
Boken till ära, åt vi samtidigt en 
färgmatchad tårta till kaffet. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vi uppmärksammades efter boksläppet på Kultur-
toppen i Arbetarbladet. Vi sänder en varm tanke 
till en lång rad av redaktörer sedan 1889, särskilt 
till vår fd nu avlidna Göran Severin och vår 
nuvarande Barbro Sollbe som oförtrutet upp-
muntrar forskare att vilja skriva och publicera sina 
texter.



 
 
 

Stipendier 
Under Arkivens dag på Kulturhuset 
Gävle lördag den 12 nov överraskade vi 
med att dela ut vårt STIPENDIUM 2016 
på 5000:- till Lennart Nordström för 
hans digitalisering av föreningens s k 
meddelanden och årsböcker – en 
kulturgärning i takt med tiden! 

Detta innebär att samtliga slutsålda 
årgångar från 1889 och fram till 1973 
nu finns för nedladdning på vår 
hemsida.  
 
Det här betyder att allt som utgivits av 
föreningen sedan start - nu till gagn för 
framtida forskning gjorts sökbart - och 
därmed kan hittas via sökmotorer på 
Internet.  
 
 

Foto: Katarina Kallings och Lennart 
Nordström 

 

 
Bidrag 

• Stiftelsen Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby, som vi har ett nära samarbete med, har 
beviljats 10 tkr för bland annat sin föreläsningsserie ”En salig blandning” under sommaren.  

• Länsmuseet Gävleborg har beviljats ett bidrag på 15 tkr för tryckning av boken 
”Fiskarkapell i Hälsingland och Gästrikland. 

• Sveriges Fängelsemuseum har beviljats 25 tkr för tryckning av boken ”Fängelset i staden – 
Hotell Hamiltons moderna historia”. 

 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2016/2017 456 enskilda medlemmar och 13 korporativa   
(2015/2016 447 enskilda medlemmar och 13 korporativa) 

 
Tillgänglighet och sociala medier 
Föreningen kan nås på epost gkf1862@gmail.com och genom ordföranden Katarina Kallings på tel 
070–6280192. Hemsida: www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska och på Facebook under 
användarnamnet @gkulturhistoriska 
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