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Pialena Wihlborg leder uppvärmningen vid GD-GIF-olympiaden för skolbarn 1992. Foto: Friskis&Svettis

Friskis&Svettis, en svensk exportprodukt
”Folkrörelse” är ett gammalt ord som även täcker
en modern verklighet. Att bokstavligen sätta folk i
rörelse är idén med Friskis&Svettis – och att göra
det med lust och med musik.
Organisationen, med 30 år i Sverige och 25 i Gävle,
startade här i landet och har blivit en svensk exportprodukt. En halv miljon svenskar är medlemmar, och utflyttade svenskar har tagit idén med sig
till de nordiska länderna och till London, Aberdeen,
Bryssel, Paris...

Det var idrottsläraren Johan Holmsäter, verksam i
Stockholm med studentjympa, som kläckte tanken
– gamla och unga av båda könen skulle träna tillsammans, med musik som redskap. I Gävle några
år senare tog den erfarna jympaledaren Ulla-Gerd
Löfgren tag i det, utbildade ledare under 1983 och
startade verksamheten 1984. Första terminen fick
man 343 medlemmar. Efter att ha hållit till på Vårdskolan, Borgis, Försäkringskassans gymnastiksal
i en källare, AGV m m kunde man 1992 flytta in i
den tidigare biografen Royal; den hade stängts
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sedan Filmstaden, med flera biosalonger, tillkommit vid Stortorget. Det blev ett lyft. På en dag såldes alla terminskorten slut. Alla intresserade kunde
inte få plats.
Redan 1990 hade man 1 000 medlemmar. Verksamheten ökade igen, när man 1997 fick tillgång
till en fin jympasal i Fjärran Höjderbadet. 2004, när
F&S skrev kontrakt på lokalen Torget vid Stortorget, var de 4 000. I dag är medlemmarna över
7 000. De är 7,8 procent av kommunens invånare
och ca 10 procent av stadens.
– Men vi strävar högre. Och alla våra medlemmar
är aktiva, påpekar den heltidsanställda verksamhetsledaren Pialena Wihlborg, som varit med sedan 1987.
Själv började hon dansa balett som liten. När hon
i vuxen ålder fick ryggproblem och behövde träna,
kom hon i kontakt med F&S i Stockholm och kände
direkt att det passade henne. Hon är utbildad narkossköterska och jobbade, sedan hon fått ledartjänst på F&S, kvar på deltid hos landstinget till
2006.
– Det gav mycket till sköterskejobbet också. Och
många av våra ledare har sina ordinarie arbeten
inom sjukvården.
Hur kan man växa så snabbt? Det är medlemmarna som är de största marknadsförarna, menar hon. Belåtna deltagare drar med kompisar. Och
en kanal har man i Friskispressen, medlemstidningen med egna infästade gävlesidor. Tidningen
sprids till sjukhusmottagningar, tandläkarväntrum,
skolor och frisersalonger.
På höstschemat i Gävle 2009 finns 97 olika pass i
veckan, varav 26 under beteckningen ”spinning”
(med ett antal underavdelningar som främst betecknar svårighetsgrad). På vanlig svenska betyder det att cykla inomhus till ganska hetsig musik.
Inte bara här använder man alltså redskap. Pass
som ”step up” (koordinationsövning, upp och ner
på en bräda), skivstång, ”ki box” (boxning med
handskar mot kuddar) förekommer, och parallellt
finns välutrustade gym med vikter och allsköns
muskelstärkande apparater. Dessutom ”familjelek”
(barn och föräldrar) och vattengymnastik.
Namnfloran kan verka lite svår i början. ”Core”-passen handlar om kärnan i kroppen, torson, och är
en hållningsträning. ”Aerobics” är en kombinations- och koordinationsträning med dansinslag,

”kibalans” bl a en övning i att stå på ett ben, praktiskt att kunna när man står i duschen och ska tvätta
ena foten. En variant som kallas ”öppna dörrar” är
för personer med fysiska funktionshinder. Men på
”bas tjejer” får inte en enda mansperson sticka in
näsan, och dörrarna är låsta.
– Det sker ständiga förändringar på jympagolvet,
konstaterar Pialena. – Nya pass och nya träningsformer. Bas-, medel- och intensivjympa, som var
ursprunget, har dock åter blivit trendigt och nytt
bland ungdomarna. Medelpassen är populärast,
alla medlemskatagorier. Vi har 20 medelpass i
veckan, fördelade på våra tre lokaler.
Den största medlemsgruppen finns i åldersspannet
20-30 år. Därnäst kommer 30-40-åringarna och
sedan 40-50-åringarna. Men seniorgruppen är kanske den mest entusiastiska. Könsfördelningen är
ojämn, 3/4 kvinnor 1/4 män.
– Men antalet killar har ökat sen gymmet kom till.
De ca 170 aktiva funktionärerna arbetar ideellt på
sin lediga tid. Värdarna välkomnar, visar tillrätta,
plockar i ordning, finns till hands. Gyminstruktörerna hjälper var och en med vettiga träningsprogram. Och så finns alla ledarna.
– Vår framgångsfaktor, säger Pialena, är att vi är
en ideell organisation, att folk jobbar här för att de
tycker att det är kul. Och vi satsar mycket på utbildning av våra funktionärer. De får inte betalt, men
de får inspiration på sina ofta tuffa utbildningar, som
de satsar helger och semester på. Budskapet till
medlemmarna är inte: ”Först måste du går ner i
vikt, sluta röka...”. Vi säger istället: ”Lägg till en bra
grej!”
F&S Riks hade årsstämma i Gävle i våras. Ett
hundratal föreningar deltog med totalt uppemot
300 delegater. Och i oktober firade Gävle-F&S sitt
25-årsjubileum med fest i gasklockorna. Nästa
stora steg blir en utökad lokal vid Stortorget. En
tidigare radio/TV-affär i gatuplanet blir reception
och mötesplats, och i källaren 400 m2 tillkommer
nya träningslokaler, omklädningsrum och duschar.
I februari 2010 räknar man med att kunna inviga
det hela.
Två saker är Pialena angelägen att betona:
– Ett: Det är driftiga tjejer som har byggt upp det
hela. De flesta verksamhetschefer är kvinnor. Två:
Vi tänker inte på andra föreningar som konkurrenter. Vår konkurrent är soffan.
Barbro Sollbe
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Eldsjälar på Arkivens dag
Två högst engagerande föredrag blev höjdpunkter, när Arkivens dag firades den 14 november hos
Arkiv Gävleborg. Tillsammans med arkivets utställning på temat ”På liv och död” och en frågetävling
i samverkan med övriga öppna arkiv i staden drog
de ca 120 besökare till lokalerna på Brynäs i Gävle.

Redan Illiaden berättar om hur en av de grekiska
krigarna brändes på bål efter sin död. Göran
Severin, arkivets vice ordförande, gjorde en historisk exposé över synen på eldbegängelse, en sed
som kom till Sverige söderifrån mot slutet av bronsåldern, ca 500 f Kr.

Kommunantikvarien Lena Boox berättade den dittills okända historien om Forsbacka herrgård som
förläggning för unga judinnor som kommit från koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-Belsen
med Folke Bernadottes vita bussar och som här
fick börja anpassa sig till normalt liv i fredstid.

– Själv bor jag i Strömsbro, granne med ett gravfält från 800-talet med brandgravar, konstaterade
han.

– De hade först vårdats på svenska sjukhus berättade hon, men de var ändå undernärda, kunde
väga 30 kg och bar på sjukdomar som tyfus och
TBC. Många hade köldskadade fötter efter vintrar
med dåliga skor. De arbetade och studerade i förlägg-ningen – den kallades skolhem – och deras
bildningshunger var stor. De hade ju så mycket att
ta igen.
Forsbackaborna bemötte dem väl och samlade
ihop musikinstrument, handarbetsmaterial m m
som de hade glädje av, och till tack uppträdde flickorna för dem i Folkets hus.

Med kristendomen försvann eldbegängelsen; den
sågs som hednisk. Men efter flera sekler blev de
sanitära olägenheterna med ruttnande lik på kyrkogårdar och under kyrkogolv alltmer påtagliga och
påverkade omställningen till likbränning. Skalden
Tegnérs högstämda epos ”Svea”, med inledningen
”Jord, som mig fostrat har och fädrens aska gömmer”, markerar att kremering var vedertagen under tidigt 1800-tal, och på 1880-talet tillkom en likbränningsförening i Sverige. Efter Stockholm och
Göteborg blev Gävle den tredje svenska staden med
en lokal eldbegängelseorganisation, och en 30-årig
gävlebo blev den första svensk som kremerades i
modern tid.
Barbro Sollbe

My Carlsson och Adam Eriksson funderar över svaren på tipspromenaden vid Arkivens dag. Foto: Jörgen Björk
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Folk i rörelse – ett arkivbaserat läromedel på nätet
Nu finns ett nytt digitalt läromedel om den spännande perioden kring sekelskiftet 1900 då Sverige
utvecklades till ett demokratiskt samhälle. Religionsfrihet, allmän rösträtt och rätten att bilda fackförening är exempel på viktiga fri- och rättigheter
som tillkommer under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. En stark drivkraft i den utvecklingen var folkrörelserna, vilket betyder att föreningsoch folkrörelsearkiven är en viktig förvaltare av
demokratihistoria.
Sveriges väg till modern demokrati kommer att vara
ett centralt moment i den nya gymnasiekursen i
historia, när ämnet blir obligatoriskt. Även källkritik
och användande av historiska förstahandskällor är
viktiga delar i kursplanen. Utifrån de förutsättningarna föddes idén att föreningsarkiven tillsammans
skulle skapa ett digitalt läromedel som handlar om
folkrörelsernas betydelse för demokratiseringen av
samhället. Det spännande uppdraget gick till Arkiv
Gävleborg.
Arkivmaterial från hela Sverige
Arbetet med att skapa hemsidan ”Folk i rörelse”
omfattade allt från de första lösa idéerna till ett
omfattande insamlingsarbete och test av materialet samt slutligen själva produktionen. Även om
uppdraget har genomförts av Arkiv Gävleborg har
många varit inblandade, t ex våra kollegor på arkiven runt om i Sverige (i nuläget är 18 arkiv repre-

senterade med arkivdokument). I länet engagerades en grupp gymnasielärare och inte minst har
nära 100 elever på Polhemsgymnasiet i Gävle varit viktiga i projektet.
På ”Folk i rörelse” finns digitaliserade arkivdokument ur föreningsarkiven, som handlar om arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, väckelsen och de
politiska rörelserna. Sidan ska underlätta för gymnasielärare och elever att hitta arkivmaterial på
nätet som kan komplettera undervisningen. Samtidigt kan arkiven använda hemsidan som ett komplement till sin pedagogiska verksamhet. T ex kan
ett studiebesök följas av att eleverna jobbar vidare
med det digitala materialet. Eller tvärtom: att dokumenten på hemsidan leder till vidare forskning på
arkiven.
Rösträttskvinnor, strejkbrytare och
missionärer
Dokumenten är allt från handskrivna protokoll och
brev till trycksaker, fotografier och fanor. En stor
del av materialet användes under hösten 2008 av
elever på Polhemsskolan när de studerade folkrörelserna. Det kunde handla om så vitt skilda uppgifter som att tolka nykterhetsrörelsens bildspråk,
läsa och analysera diskussionsklubbens protokoll
eller att beskriva missionärers attityd till ”hedningarna”. Elevernas reaktioner och slutsatser har varit ovärderliga för hur hemsidan har utvecklats.
En grundtanke har varit att de ”vanliga” människorna ska lyftas fram. Arkiven är ju fyllda av detaljer, personer,
händelser och platser som går den
stora historieskrivningen förbi. Visst
finns det kändisar och viktiga händelser med, men de som gör historien
begriplig och angelägen är Johanna
Wiberg i Årsunda, Birger Dillner i Östersund och familjen Ahlstrand i Shanghai.
Några andra personer kommer till tals
här intill!

På hemsidan Folk i rörelse hittar du dokument från folkrörelsernas
uppkomst fram till 1922. Sidan togs fram av Arkiv Gävleborg på
uppdrag av Skånes Arkivförbund, och är ett samarbete mellan
föreningsarkiv i hela Sverige.

”Folk i rörelse” finns tillgänglig på
internet sedan maj 2009, med adress
www.folkirorelse.se. Sidan ägs och
drivs av Folkrörelsernas Arkivförbund
och en redaktionskommitté finns som
du når på kontakt@folkirorelse.se.
Självklart kan sidan användas även
utanför gymnasieskolan!
Lisa Engström
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Röster ur ”Folk i rörelse”
I arkivdokumenten ekar röster ur det förflutna, röster som kan ge oss en bild av tankar, känslor och
attityder från en annan tid. Här får du möta några
personer som är en del av ”kören” som hörs i dokumenten på www.folkirorelse.se.

dag i templarhuset.
Satsa kraften någon annanstans ”der utsädet ej
faller på hälleberget.
Detta med allvar sagt.”

”…att börja med uplyste hon att hon var född i Bergsjö den 17 februari 1868. Och att hon för fyra år
sedan blifvit väkt i Söndagsskolan och lefvat i förening med Gud till sommaren 1881 då hon i fäbodarna förlorat friden med Gud genom deltagande i
sälskapets ogudaktiga lif; lefvat i detta tillstånd till
bönevickan innevarande år Då Herren återförde det
förlorade barnet till sitt sköte.”

1914 börjar Gunhild Andersson gå på Frälsningsarmén på Fältskärsgatan i Gävle. En
kväll får kåren besök av
en officer som verkat
som missionär i Indien.
Efter mötet får 16-åriga
Gunhild en stark upple- Gunhild Andersson på ett
velse. Hon berättar: ”En porträtt från omkring
röst som en människas, 1917 innan hon lämnar
kåren i Gävle.
men dock Guds, sade:
’Du skall gå till Indien’. En helig bävan genomfor
min unga själ”.

Det är Brita Greta Elfving som talar genom protokollet. 1882, alltså 14 år gammal, bekänner hon
sin tro inför baptistförsamlingen och godkänns för
inträde. Efter mötet tågar församlingen ner till sjöstranden där åtta personer döps. Protokollet berättar: ”Stunden var högtidlig och de församlades
ögon strålade af himmelsk fröjd, och hvem skulle
ej glädjas öfver att se dessa ynglingar och hjungfrur
i blomman af sitt lif följa Jesus i dopets graf och på
så sätt taga, för alltid, farväl af werlden samt uppstå för att lefva ett nytt lif.”
”Till svar å vf skrifvelse af 6 ds., får meddela att
ifrågavarande rösträttstalare ej bör förlora tid på
med att besöka Bergvik.” Nej i Bergvik finns ingen
anledning att arrangera några rösträttsföredrag, P
Pettersson vet besked. Inte bara är folk där slöa
och likgiltiga, det är också ont om lokaler och det
finns konkurrens från pastorn som ska tala samma

Här är studiecirkelgänget i ordenshuset i Strömsbro.
Protokollet fördes av Carl Löfgren som står längst till
höger. Vid hans rockärm tittar Henrietta Norman fram.

Från den dagen har det unga handelsbiträdet ett
enda mål: Att få resa ut som missionär. 1917 lämnar hon också sina vänner och sin familj i Gävle
och reser till Frälsningsarméns krigsskola. 1921
är hon löjtnant och resan går till London och
missionärsutbildning innan hon tillsammans med
flera hundra frälsningsofficerare från Europa går
ombord på skeppet Calypso som tar henne till Indien. Där kommer hon att stanna till början av 1950talet.
I november 1921 träffas som vanligt gänget i
diskussionsklubben på ordenshuset i Strömsbro.
Dagens ämne är ”Står kvinnan intellektuellt lägre
än mannen”. Ja, menar inledaren Dennis Skog,
som bland annat anför argumentet att kvinnor, likt
lågt stående folkslag, gillar att pynta sig. Hildur Skog
anmärker försynt att vad fåglarna anbelangar så
är det ju hanarna som pyntar sig, men får en snäsning till svar. Henrietta Norman menar att männen
blivit så himla bra därför att kvinnorna höjt upp dem.
Dennis Skog replikerar, med all rätt, att det var dumt
att de höjde upp männen men lät sig själva sjunka.
Den böljande diskussionen avslutas med en sammanfattning som visar att förhållandet mellan kvinnan och mannen i intellektuellt hänseende står som
3 till 10. ”Henrietta Norman ville att frågan skulle få
vila i 10 år å vilket svarades att den kunde få vila
hur länge som hälst. Uppfattningen skulle vara den
samma.”
Lisa Engström
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Gårdfarihandel och emigration – dåtida näringsproblem
Mellansvenska handelskammaren bildades 1907
för att företräda det regionala näringslivet gentemot myndigheterna och för att hjälpa sina medlemmar i företagsfrågor. Deras verksamhetsområde omfattade till att börja med företagare från
Gävleborgs län, Kopparbergs län och Uppsala län.
På den tiden hette de Handelskammaren i Gävle.
När på 1990-talet handelskamrarna i Uppsala län
valde att gå sin egen väg byttes namnet. Kammarens arkiv finns till stora delar hos Arkiv Gävleborg.
Sina mer aktuella handlingar har Mellansvenska
handelskammaren i sitt eget arkiv i Gävle.
I våras hade jag glädjen att botanisera bland
handelskammarens akter för att se vad som där
fanns och hur man kunde leta efter det. Arbetet,
mitt examensjobb, blev till en liten guide till Mellansvenska handelskammarens arkiv. Jag gick igenom kammarens historia, men också arkivets
struktur och gav exempel på vad man kunde hitta
där. Sådant som jag hittade medan jag kikade
ibland handlingarna.
En sak exempelvis som kammaren återkommande intresserade sig för var gårdfarihandeln. Att
de intresserade sig för kringresande småhandlare
och nasare av olika slag hade att göra med att de
representerade många butikshandlare. Dessa var
oroade över att gårdfarihandeln ökade både åren
före och efter första världskriget.
Problemet låg mycket i två faktorer. Dels ansågs
de handelsresande ofta vara utlänningar med utländska varor. Deras handel oroade därför de inhemska näringarna. Det andra problemet var att
de handelsresande var så svåra att få någon koll
på. Framför allt gäller då den handel som skedde
utan tillstånd. Att sådan skedde i långt högre grad
än vad brottsstatistiken visade var kammaren övertygad om.
Av den anledningen hörde den sig 1912 för hos
sina medlemmar om hur det egentligen stod till
med den olagliga handeln. Svaren de fick tillbaka
beskrev inte bara hur vanligt det tycktes vara.
Många gånger beskrevs också utförligt hur handeln var organiserad. Var de kom ifrån som sålde
vissa saker, var de köpte sina lager och sådant.
Tuna & Borlänge köpmannaförenings beskrev till
exempel hur de handelsresande saluförde vävnader och fickur av sekunda kvalitet. Dessa sades
vara tillverkade i Tyskland och importerade via vissa

”judiska grossisthandelsfirmor” i Stockholm och
Göteborg.
Ett annat orosmoln i det tidiga 1900-talet var
emigrationen. Efter att ha minskat under några år
hade utflyttningen till USA åter tagit fart, något som
bekymrade även staten. En befolkning som sjönk i
antal var som ordet antyder ett tillväxtproblem.
Därför tillsatte staten en utredning, som skulle avgöra emigrationens orsaker. Eftersom Sverige i
jämförelse med andra länder hade så låg befolkningstillväxt var det extra allvarligt då arbetsför ungdom valde att flytta därifrån. Handelskammaren tillfrågades och lät sina medlemmar uttala sig.
I det samlade materialet kring detta framkommer
en bild av vad medlemmarna anser vara fel i landet i jämförelse med USA. Dessa bilder handlar
om näringslivets förutsättningar men lika mycket
om medborgarnas rättigheter och attityder i samhället.
Vissa svar betonade att vi, framför allt detaljisterna, skulle stödja den inhemska handeln och inte
importera så mycket. På så vis skulle vi bli mindre
skuldsatta och göra oss kvitt vårt stora beroende
av utlandet. Något som skulle kunna stävja att folk
sökte materiell lycka utomlands. Hela känslan för
moderlandet var viktig att upprätthålla så att unga
förstod sitt ansvar.
Andra pekade på att kvinnorna hade en högre ställning och mer frihet. Eller att kyrkan hade skuld i
saken genom att göra landet mindre trivsamt att
bo i. I svaret från Upplands enskilda bank förs
meningen fram att svensken nog har ett sinne som
är mer upplagt för äventyr och resande än det uppskattar vardagligt arbete på hemmafronten. Den
enda lösning på det problemet var att med idog
upplysningsverksamhet lära ungdomarna om de
svenska nationallytena.
Just att allt var så metodiskt sparat, med kopior av
sådant som sänts iväg, tillsammans med de ingående beskrivningar och utläggningar man stöter på
gjorde att läsandet var en fröjd många gånger. Ur
det regionala näringslivets perspektiv kan man följa
samhällsutvecklingen fram till slutet av 1960-talet
och i vissa fall även längre fram i tiden.
Man kan se deras intresse för exempelvis uppbyggandet och utredningsarbetet för Kristinaplan i
Gävle 1956. Framför allt engagerade Mellan-
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svenska handelskammaren sig i kommunikationernas och infrastrukturens utveckling. Det kan vara
åsikter om trafikdelegationer eller utredningar som
kan handla om sådant som vilket hjultryck från fordon som är rimligt på vilka vägar eller dylikt.
Nordins utredning heter en sådan utredning. Den
gjordes av Sven-Erik Nordin från Kommerskollegium för handelskammarens räkning 1945. Det var
godstrafikens problem som utreddes och vad som
borde göras för att få bukt med dessa. Intressant
med den utredningen är att han till sin hjälp
skickade enkäter till representanter för de större
näringarna, med fokus på råvaruindustrin, i regionen. Alla företag med ett tillverkningsvärde över

50 000 sände han dessa enkäter till.
Undersökningen består sedan i en genomgång
över de möjligheter och problem som handeln i
regionen har nu, hur Nedre Norrlands ekonomiska
utveckling sett ut de senaste tjugo åren samt vad
som kan göras för att förbättra situationen.
Nu är detta bara lösryckta exempel på vad jag läste
och skrev om. Mellansvenska Handelskammarens
verksamhet har varit vidare och mer omfattande
än jag här kunnat ge sken av. Men jag hoppas att
genom dessa skrap på ytan visa hur intressant jag
tyckte det var.
August Löfgren Sparresäter

Vår nyanställde Jörgen Björk vid Mellansvenska Handelskammarens arkiv som August Löfgren Sparresäter skrivit
om i artikeln härintill. Foto: Lisa Engström

Jörgen, ny på arkivet
Mitt namn är Jörgen Björk och jag arbetar sedan
sommaren 2009 på Arkiv Gävleborg. Eftersom jag
redan har vistats en hel del i lokalerna känner säkert en och annan arkivbesökare igen mig. Jag
tänkte hur som helst ta några rader i anspråk för
att lite närmare presentera mig.
Jag är född, uppvuxen och numera återigen boende på Brynäs, ett stenkast från arkivet. Under
min studietid ägnade jag mig i första hand åt att
läsa språk och litteratur. Bland annat fick jag tillfälle att fördjupa mig i Hälsinglands dialekter, särskilt ovanåkersmålet. Jag har också bott och arbetat i Spanien under ett årslångt studieuppehåll
2004-2005. Höstterminen 2006 började jag läsa

arkivvetenskap vilket ledde till några veckors praktik på Arkiv Gävleborg och sedermera en anställning.
Till mina stora fritidsintressen hör idrott, allra helst
fotboll. Jag har själv ett förflutet som fotbollspelare
i de lokala serierna men nu för tiden är det uteslutande från åskådarplats som jag får utlopp för mitt
engagemang.
Eftersom jag redan är bekant med personalen, lokalerna och arkiven är det min fasta övertygelse
att jag kommer att trivas utomordentligt på min nya
arbetsplats. Förhoppningsvis har också jag ett och
annat att tillföra Arkiv Gävleborg!
Jörgen Björk
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Nya medlemmar 2009
Gävle city rotaryklubb
Folkpartiet liberalerna i Bollnäs kommun
Sjökaptensföreningen i Gefle
Dyslexiförbundet FMLS i Gävle
Harkskärsföreningen
Hans Wahlbom
Gävle folkmusikförening
Gävle kortvågsamatörer
Hälsinglands dövas förening
Gävle tre ankare rotaryklubb
Forsa PRO
Jan Broman
Järvsö Röda korskrets
GDJ-fonden av år 1945
Korsnäs AB
Hälsinglands friidrottsförbund
Hofors motorsällskap
Alternativboden Lyktan, Gävle
VÄLKOMNA!

Grattis 50-åringar!

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
TILLÖNSKAS
ALLA VÅRA
MEDLEMMAR
OCH
LÄSARE

Gästriklands friidrottsförbund
Gästriklands cykelförbund
Gästriklands simförbund
Gästriklands skidförbund
Gästriklands bordtennisförbund
Friluftsfrämjandet i Bollnäs
SPF Tre Ankare, Valbo

Arkiv Gävleborg bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar, företag och
privatpersoner i Gävleborgs län. Arkivet arbetar också med att dokumentera och stimulera
till forskning om länets historia. Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00.
arkivXet är en kanal mellan Arkiv Gävleborg och dess medlemmar – en kanal som förstås
kan och ska utnyttjas i båda riktningarna...
Redaktion: Lisa Engström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och Barbro Sollbe

arkiv gävleborg
Södra Fältskärsgatan 10, 802 80 Gävle, tel 026 - 10 88 70, fax 026 - 10 65 61
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: www.arkivgavleborg.se

