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Grundsyn 
 
Som medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund delar vi dess grundsyn att hembygds-
rörelsen 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 Carl-Magnus Gagge, 
samt suppleanterna Bo Nordlund och Öjvind Englund. 
 
Barbro Sollbe är adjungerad redaktör för ”Från Gästrikland” och Johan Andersson adjungerad 
kassör.  
 
 
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 har haft flera 
informella träffar under året. 
 
 
Styrelsemöten och årsmöte 
 
Två styrelsemöten har ägt rum under året. Den 17 mars och 13 okt på Sveriges 
Fängelsemuseum/Kulturhuset Gävle.  
 
Årsmötet hölls den 21 april på Stenhuset i Gästrike-Hammarby och Rose Ericsson höll därefter 
ett föredrag om sin kommande avhandling om Gästriklands hemslöjdsförening.  
  



 
Bussutflykt 
 

 
 

Den 2 september reste vi med en fullbokad buss på medlemsresa till de norduppländska 
bruken. Första stopp blev Söderfors bruk där vi i hembygdsgården fick förmidddagsfika med 
hembakt bröd och en förnämlig berättelse om bruket av ”Mr Söderfors” Gunnar Thollander, 
som också guidade oss i bussen igenom bruket. Resan gick sedan vidare till Strömsberg för 
lunch och intressanta visningar. Vi avslutade sedan dagen med ett besök i Lövsta bruk, där vi 
ledda av två guider även fick se herrgården med dess spännande historia. 
 
 

   
 

 
 

 
Från Gästrikland 2018 
 
Den 20 november hölls boksläppet av 
”Från Gästrikland 2018” med temat 
Folkbildning och folktro på Kafé Kåken i 
Kulturhuset Gävle.   
 
Flera av artikelförfattarna 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 har års-
bokens artiklar kompletterats med referat 
på engelska.  
 
Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Gäst-
riklands tidning uppmärksammade vår 
bokutgivning med recensioner på 
kultursidorna. Boken till ära, åt vi tradi-
tionsenligt en färgmatchad prinsesstårta 
till kaffet. 

 

 

  



 

Stipendier 
 
Vid föreningens årsmöte den 21 

april i Gästrike-Hammarby, över-

raskades Göran och Barbro 

Andersson med vårt kulturstipen-

dium på 5 tkr för sitt mångåriga 

arbete med att lära ut och doku-

mentera gästrikeslöjd i textil och 

trä, och för deras breda enga-

gemang i hembygds- och hem-

slöjdsrörelsen, inklusive Stiftelsen 

Gamla Stenhuset i Gästrike-

Hammarby. 

 

 
Bidrag 
 

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

• Rose Ericsson har beviljats ett tryckningsbidrag på 15 tkr för sin avhandling om 

Gästriklands hemslöjdsförening. 

 

• Dieter Stöpgeshoff har beviljats ett bidrag på 15 tkr till en fotobok om Gävle symfoni-

orkester och dess musiker. 

 

• Lars-Erik Wretblad har beviljas ett tryckningsbidrag på 15 tkr till en bok om Häcklinge 

by och dess fäbodar. 

 

• Värt att notera är att styrelsen, på initiativ från vår kulturstipendiat Lennart Nordström 

beviljade ett bidrag på 25 tkr till Kungliga Biblioteket (KB) för en digitalisering av 

Norrlandspostens 5–6 första årgångar. Dock beviljades KB samtidigt en större donation 

på flera miljoner, vilket kunnat möjliggöra en digitalisering av en stor mängd dags-

tidningar. Som ett tack till oss beslutade KB att påbörja sin digitalisering med just 

Norrlandsposten. Se vidare: https://tidningar.kb.se/ 

 

 
Medlemmar 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2018/2019 432 medlemmar, varav 13 korporativa. 
 
 
Tillgänglighet och sociala medier 
 
Hemsida: www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska och på Facebook under 
användarnamnet @gkulturhistoriska. Föreningens e-postadress: gkf1862@gmail.com.  
 

 
Styrelsen för Gästriklands Kulturhistoriska förening 
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