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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, Kjell Hertzman, Katarina Kallings, Ing-Marie 
Möller-Andersen, Anna Forsberg, Martin Åhrén och Barbro Sollbe, samt suppleanterna Bo 
Nordlund och Öjvind Englund. 
 
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. VU hade, utöver flera 
informella träffar under året, ett protokollfört möte den 18 febr. 
 
Styrelsemöten och årsmöte 
Tre styrelsemöten har ägt rum under året. Den 25 mars, den 10 juni och den 23 sept på 
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle.  
 
De stadgar för föreningen, som utarbetats under 2016, antogs vid årsmötet 2017. Enligt dessa 
ska årsmöte hållas senast i april.  Därmed har de traditionsenliga årsmötesresorna som 
tidigare ägt rum i september delats till två tillfällen. Årsmötet hölls den 29 april på Stenhuset i 
Gästrike-Hammarby och Desiree Kjellberg höll därefter ett föredrag om Gästriklands 
avrättningsplatser. 
 
 
 



Bussutflykt 
Den 2 september reste ett 50-tal medlemmar på arrangerad bussresa till Wenngarn och 
Sigtuna. Vi startade på Wenngarns slott med förmiddagskaffe för att sedan guidas runt i 
barockslottet som byggdes av Magnus Gabriel De la Gardie. Resan gick vidare till Sigtuna där 
det var marknadsdagar. Vi strövade på egen hand runt i staden och åt sedan lunch innan vi 
samlades igen för en mycket uppskattad runstensvandring ledd av Magnus Källström, som är 
Sveriges ledande expert på området och som medverkat i föregående årsbok. På hemresan 
stannade vi till vid Odinsborg vid Uppsala högar och drack eftermiddagskaffe. 
 

 
 

 
Från Gästrikland 2017 
 
Den 28 november hölls boksläppet av 
”Från Gästrikland 2017” med temat 
Ideellt och kriminellt på Sveriges 
Fängelsemuseum. Flera av artikel-
författarna var samlade och redaktör 
Barbro Sollbe presenterade dem, och de 
höll var sitt kort anförande om respektive 
bidrag i antologin. För att öka 
åtkomligheten till innehållet hade, för 
första gången, årsbokens artiklar 
kompletterats med referat på engelska.  
 
Både Arbetarbladet och Gefle Dagblad 
uppmärksammade utgivningen med 
längre recensioner på kultursidorna. 
Boken till ära, åt vi traditionsenligt en 
färgmatchad prinsesstårta till kaffet. 
 
 

 

 

 



  

Stipendier 
 
 

Ingvar Larsson i Järbo, som lett mycket 
uppskattade lokalhistoriska studiecirklar, 
överraskades vid nationaldagsfirandet av 
att belönas med föreningens stipendium 
på 5000:-. Det skedde i den välbesökta 
hembygdsgården i Järbo, där Ingvar 
högtidstalade. På bilden ses han med 
ordföranden Katarina Kallings.  
 
Stipendieutdelningen uppmärksammades 

i både Gefle Dagblad och Arbetarbladet. 

Då Järbo hembygdsförening samtidigt 

fyllde 90 år överlämnades en gåva i form 

av böcker ur GKF:s rika bokproduktion. 

 

Foto: Eva Bäckvall. 

 

 

 
Tryckningsbidrag 

• Stiftelsen Gamla Stenhuset i Gästrike-Hammarby, som vi har ett nära samarbete 
med, har beviljats 10 tkr för sin årliga föreläsningsserie.  

• Birgitta Lundblad har beviljats ett bidrag på 50 tkr för en kommande bok om 
Norrlandet. 

• Ockelbo Missionsförsamling har beviljats 20 tkr för en bok om församlingens historik. 

• Bäcks byaförening i Valbo beviljas ett bidrag på 20 tkr för en bok om byns historia. 

• Österfärnebo hembygdsförening beviljas 20 tkr för en bok om socknens fäbodar.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2017/2018 428 enskilda medlemmar och 13 korporativa, vilket 
är något lägre än året innan. Orsaken är att medlemmar nu med föreningens nya rutiner tas 
bort ur matrikeln efter två års uteblivna betalningar av medlemsavgiften på 150:-   
 
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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