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Grundsyn
Som medlemmar i Sveriges hembygdsförbund delar vi grundsynen 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 
gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för 
hembygden. Här möts alla generationer.

Styrelse
Styrelsen har bestått av dels ledamöter utsedda av föreningens korporativa medlemmar och dels 
av ledamöter utsedda av föreningens personliga medlemmar samt adjungerade ledamöter.

Ledamöter valda av föreningens personliga medlemmar: 
Barbro Andersson, Staffan Berglind, Anna Forsberg, Carl-Magnus Gagge, Börje Grönberg, Katarina 
Kallings, Ing-Marie Möller-Andersen, Richard Schill och Martin Åhrén samt suppleanterna Öjvind 
Englund och Bo Nordlund. 

Ledamöter utsedda av föreningens korporativa medlemmar: Göran Andersson (Ovansjö Hbf), Kari 
Axelsson (Gävle kommun), Sören Bergkvist (Hofors Hbf), Yngve Gunnarsson (Ockelbo Hbf), Astrid 
Hedlund (Torsåkers Hbf), Kjell Nordkvist (Järbo Hbf), Ann-Katrine Rosén (Hedesunda Hbf), Hans 
Wahlbom (Bomhus Hbf), Maria Vestlund (För. för Hembygdsvård i Österfärnebo), Inger Wijk 
(Hamrånge Hbf) och Arne Övrelid (Valbo Hbf och Hbf. Gävle Gille), 

Adjungerade ledamöter: Barbro Sollbe (redaktör) och Johan Andersson (kassör). 

Verkställande utskott
I Verkställande utskottet (VU) har följande personer ingått: Carl-Magnus Gagge (ordförande), Hans 
Wahlbom (vice ordförande), Anna Forsberg (sekreterare), Barbro Sollbe (redaktör), Johan 
Andersson (kassör) samt ledamöterna Barbro Andersson, Katarina Kallings och Ing-Marie Möller-
Andersen. 



Styrelsemöten och VU-möten
Två styrelsemöten har ägt rum under året. Den 16 mars och 12 oktober på Kulturhuset i Gävle 
samt ett konstituerande möte i anslutning till årmötet den 27 april i Gästrike-Hammarby.
Verkställande utskottet har under året träffats vid fem protokollförda möten, den 2 februari, 11 
maj, 18 juni, 29 augusti och 7 november.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 27 april på Stenhuset i Gästrike-Hammarby och därefter höll Staffan Berglind 
ett föredrag om Gysingevargarna.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 400 medlemmar varav 13 var korporativa medlemmar.

Medlemsresan
Den 7 september gjorde närmare 40 personer en resa till bergslagsbygder i Gästrikland och 
Dalarna. Resans första stopp var Storberget i Torsåker med förmiddagskaffe och visning av 
Stollgången och Stillgruvans dagbrott samt avslutande vandring på berget. Sedan fortsatte resan 
till Stabergs bergsmansgård öster om Falun, där serverades lunch och deltagarna fick visning av 
bergsmansgården och barockträdgården samt handlade på gårdens höstmarknad. Dagen 
avslutades med ett besök på Stora Hyttnäs, en bergsmansgård och tillika granne till Carl 
Larssongården i Sundborn. Stora Hyttnäs är ett autentiskt, högborgerligt och orört hem från 1800-
talet och 1900-talets första årtionden.

På väg in i Stollgången. Foto: Anna Forsberg          Visning trädgården i Staberg. Foto: C-M Gagge



Från Gästrikland 2019
Den 17 september var det boksläpp av ”Från Gästrikland 2019” på Kafé Kåken i Kulturhuset Gävle. 
Årsbokens tema var bränder och eldsjälar. Många av artikelförfattarna var på plats. Efter att 
redaktören Barbro Sollbe presenterat boken, gav hon ordet till författarna som berättade om sina 
artiklar. Liksom föregående år är bokens texter kompletterade med korta sammanfattningar på 
engelska. Till kaffet serverades traditionsenligt princesstårta, som i år var färgmatchad i svart för 
att ansluta till bokens svarta omslag.
Årsboken blev mycket väl emottagen och fick fina recensioner i både Arbetarbladet och Gefle 
Dagblad.
 

Från Gästrikland 2019. Foto: Anna Forsberg         Årets boksläppstårta i svart. Foto: Anna Forsberg

Beslut om förslag till nya stadgar och att inrätta ett utvecklingsbidrag
På oktobermötet fattade styrelsen beslut om att inför årsmötet 2020 utarbeta ett förslag till nya 
stadgar för föreningen. En arbetsgrupp utsågs och där har ingått ordföranden Carl-Magnus Gagge,  
Ann-Katrine Rosén (Hedesunda hbf,) Arne Övrelid (Valbo hbf och Hbf. Gävle gille) samt Martin 
Åhrén.

Styrelsen tog också beslut på oktobermötet att från och med 2020 inrätta en ny bidragsmöjlighet 
för anslutna hembygdsföreningar och tillika korporativa medlemmar. Bidraget är ett 
utvecklingsbidrag. Det kommer att delas ut till projekt och aktiviteter som stärker och utvecklar 
föreningarnas verksamhet. Bidraget är inte avsett för hembygdsföreningarnas ordinarie 
basverksamhet och arrangemang, inte heller till ren byggnadsvård eller till redan genomförda 
projekt.



 

Föreningens tidigare ordförande Katarina Kallings (i mitten) delar ut 
stipendiet till Lena Eriksson och Arne Hedling  Foto: Hans Wahlbom             

Stipendier
Vid Bomhus hembygdsförenings årsmöte i februari överlämnade föreningen årets stipendium på 
5.000 kronor till Lena Eriksson och Arne Hedling. Stipendiet delades ut för att uppmärksamma 
deras mångåriga och noggranna arbete med att dokumentera Bomhus historia.

Bidrag
Lars-Erik Wretblad har beviljats ett tryckningsbidrag på 25 tkr till boken ”Frusna ögonblick genom 
Zeiss Ikoflex, ur Börje Forsells fotosamling från Forsbacka”.

Länsmuseet Gävleborg har beviljats ett tryckningsbidrag på 100 tkr till boken ”MÖT KONSTEN En 
levande konstsamling från 1600-tal till nutid”.

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Gästriklands kulturhistoriska förening har ett nära samarbete Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund. 
Föreningen är Gästrikekrets för landskapets hembygdsföreningar och har under året arbetat för 
att fördjupa kontakten med hembygdsföreningarna. I samarbete med Hembygdsförbundet 
anordnades kommunträffar  i Gävle kommun den 16 oktober och  i Sandvikens kommun den 21 
november. Föreningens ordförande Carl-Magnus Gagge är hembygdsförbundets vice ordförande 
och föreningens vice ordförande Hans Wahlbom är hembygdsförbundets kassör.

Tillgänglighet och sociala medier
Hemsida: www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska 
Facebook under adressen: facebook.com@gkulturhistoriska
Föreningens e-postadress: gkf1862@gmail.com
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