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Det finns förvisso utmaningar framöver. Redan att slå 
vakt om de positioner vi har kräver en stor arbetsinsats. 
Vi vill gärna kunna göra mer av pedagogiken och det 
publika. Vi vill ju alltid att flera besökare och forskare 
skall kunna ta del av det intressanta material som vi har. 

Aktiviteter för att öka näringslivets in-
tresse för arkivfrågor är också önskvär-
da. Resurserna avgör vad vi orkar med.

Kulturplanearbetet har under året 
tagit mycket tid i anspråk för arkivets 
personal. Det är svårt att bedöma vad 
det kan ge.  Remissmaterialet pekar inte 
på några större förändringar av vårt ar-
bete. Jag tror ändå att vi har haft ett visst 
utbyte av årets insats. Som ett led i ar-
betet gjordes en enkät till våra medlem-
mar. Svaren visar att det finns stort för-
troende för arkivets verksamhet. Det tar 
vi med oss. Ökade kontakter med sam-
arbetspartners och ökad närvaro i dis-

kussionen bidrar säkert också till att sprida kunskap om 
Arkivets förnämliga verksamhet. Jag är övertygad om att 
Arkivet, även framöver, kommer att hävda sig väl i de 
diskussioner som kommer under innevarande år.
Sture Sandberg
ordförande

Det är svårt att variera sig. Arkiv Gävleborg kan lägga 
ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. 

De mål som ställts upp för 2011 har uppnåtts eller över-
träffats på i stort sett alla punkter.
•	 Det ekonomiska utfallet är mycket bra och relation-

erna med våra finansiärer är fort-
satt goda.

•	 Medlemsantalet ökar fortfarande 
från den höga nivå vi redan har. 
Målet var 10 nya medlemmar. Det 
blev hela 31. Det är anmärknings-
värt med tanke på att vi redan är det 
arkiv i landet som har flest medlem-
mar (över 600). Förklaringen är 
bl.a. att vi haft en speciell resurs 
som arbetat med frågan.

•	 Det grundläggande ordnings- och 
förteckningsarbetet har genomförts 
som planerat.

•	 Kontakterna med vår omvärld –
skolor, högskola, forskare, besökare och media har 
fungerat väl.  Kontakterna med våra samarbetspart-
ners har ökat bl.a. genom arbetet med kulturplanen.

•	 Vi har kunnat genomföra kurser i arkivkunskap för 
föreningsmedlemmar, vilket får ses som en invester-
ing för framtiden.

Nytt framgångsrikt år - vad blir det av kulturplanen?

Årets omslagsbild från kvinnornas semesterhem Vadtorp
Bilden är tagen vid sommarhemmet Vadtorp utanför Sö-
derhamn någon gång på femtiotalet. Redan 1936 hade en 
kommitté för arbetarkvinnornas semesterhem bildats. 
Initiativet kom från länets socialdemokratiska kvin-
noföreningar. I april 1937 köptes en sommarvilla i Vad 

invid Söderhamnsfjärden och den 3 juli samma år kunde 
de första gästerna tas emot. När verksamheten var som 
mest omfattande, på femtio- och sextiotalet, kom ett par 
hundra utarbetade husmödrar till Vadtorp varje som-
mar. I början av åttiotalet övertog SSU Gävleborg fastig-
heten. Efter en genomgripande renovering kunde Vad-
torp återinvigas 1985, då som kursgård.

Tack vare Arkiv Gävleborgs samarbete med Arbetar-
bladet i artikelserien "Den gamla bilden" har vi identifi-
erat några av personerna på bilden. Stående som num-
mer fyra från vänster är Evy Lindahl. Mannen med keps 
som tittar fram till vänster i bild heter Erik Eriksson 
(född 1909) och till höger om honom står hustrun Ida 
(född 1909). Kvinnan som står som nummer sju från 
vänster, alltså strax till höger om Ida Eriksson, heter tro-
ligen Hilma Persson. Det var Bengt-Erik Eriksson som 
kände igen sina föräldrar och några till på den här bilden 
som publicerades i Arbetarbladet den 14 mars 2010. 
Jörgen Björk
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Möten
Årsmöte hölls på Silvanum i Gävle den 27 april. Drygt 60 
personer deltog varav 37 ombud. Under rubriken Släkten 
Rettig presenterade arkivarie Anna Forsberg historien 
om den kända tobakshandlarfamiljen.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen: 10 mars, 
8 juni, 21 september och 23 november. 

Medlemmar
Under året har arkivet fått 31 nya medlemmar, medan 12 
medlemskap har avslutats och vid årets slut uppgick 
medlemsantalet till 608.

Nya medlemmar
Gävleborgs länsförening av Riks förbundet för mag- och 
tarmsjuka
Gävle Energi AB
Gävle antirasistiska kulturförening
Andersbergs socialdemokratiska förening
Fastighetsanställdas förbund
Bröstcancerföreningen Maria i Gävle borgs län
Birgitta Lundblad, Gävle
Brunn, Vall och Backa byamän
Föreningen Norden Gävleborgsdi striktet

Statstjänstemannaförbun det inom Lantmäteriverket avd 
114
De handikappades riksförbund Gävleborg
Sveriges pensionärers riksförbund avd 12 Söderhamn
Hille idrottsförening
PRO Rengsjö
Herrsällskapet Gefle Drängar
Pingstförsamlingen i Söderhamn
Reumatikerföreningen Ljusdal
Riks förbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 
Gävleborg
Konsumtionsföreningen Gävleborg
Kristdemokraterna Bollnäs
Valbo musikkår
Berguv nord, Gävleborg
Hjärt- och lungsjukas avd norra Hälsingland
Centern i Järvsö
Hjärt- och lungsjukas förening Söderhamn
Familjeslanten i Gävle
Järvsö idrottsförening
Föreningen Marmabygden
PRO Näsviken
Lönnångerfjärdens samfällighetsförening
Föreningen Norden, Hofors

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Sture Sandberg, Arbetarbladet intres-   Kenneth Nilsheim, Centern Gävleborg
senter AB       Ann-Gerd Bergdahl, Gästriklands idrottsför-
Vice ordförande Göran Severin, Gästrike-Hälsinge   bund/SISU
Hembygdsförbund       Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet  de gröna
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna Gävleborg   Gävleborg
Den ekonomiska hanteringen sköts av tjänstemän-   Maj-Britt Norlander (s), Landstinget Gävleborg
nen i samråd med ordföranden     Revisorer 
Övriga ordinarie       Erik Thollin, Hemvärnet Gävle, sammankallande
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg     Mikael Rushoi, Trafik Gävleborg
Carina Holm, Socialdemokraterna Gävleborg   Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg
Anders Holmgren, Mellansvenska handelskam-   Ersättare
maren/Näringslivet      Hans Lofors, Gefle IF
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg     Tommy Berger, Gävle arbetarekommun
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg    Rose Eriksson, Landstinget Gävleborg
Lars Andersson (s), Landstinget Gävleborg    Valberedning
Ersättare       Sten Öberg, Gävle, sammankallande
Jonas Kågström, Högskolan Gävle     Peter Bergström, Gävle
Peter Ström, Swedbank lokalkontor Gävle    Christina Wall, Bollnäs
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Gävleborg, årets anslag upp gick till 1 940 000 kr, vilket 
motsvarar 47 % av driftkostnaderna. Staten är en annan 
viktig bidragsgivare där stödet består av ett bidrag var-
dera till förenings- och näringslivsdelen. Samme finans-
iär svarar även för tre lönebidrags tjänster om totalt 2,8 
årsverken. De statliga bidragen utgör sammantaget 27 % 
av kostnaderna. Det ekonomiska stödet från länets kom-
muner är av yttersta betydelse och bidragen utgör 12 % 
av ekonomin. Resterande 14 % innefattar medlemsav-
gifter, räntor och övriga bidrag.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisationer 
står för, i form av medlems- och hyllmeterav gifter samt 
gåvor, är av stor betydelse för föreningens ställning och 
en grundpelare i verksamhe ten. Med glädje kan vi kon-
statera att föreningsli vet i Gävleborgs län visar stort in-
tresse för och tar aktivt ansvar i bevarandefrågorna. 
Näringslivets del av medlemsavgifterna uppgår till 12 %. 
Den totala mängden arkiv inom kategorin utgörs av ca 
350 olika arkivbildare. En hel del verksamheter befinner 
sig i direkt anslutning till näringslivet men här i, juridisk 
mening, att betrakta som föreningar.

Årets bokslut uppvisar ett överskott om 36 003,12 kr. I 
bokslutsarbetet har PWC engagerats. För detaljer i eko-
nomin hänvisas till den ekonomiska redovisningen i 
verksamhets berättelsen.

Leveranser
Under 2011 har 96 leveranser omfattande 121 hyllmeter 
inkommit till arkivet. 

Av årets leveranser utgör 36 % material från organisa-
tioner hemmahörande i Gävle kommun, 50 % är jämt 
fördelade mellan övriga kommuner och 14 % är av dist-
riktskaraktär.

Bland de mer omfattande leveranserna kan särskilt 
nämnas arkiven som överförts från Kooperativa förbund-
et. Leveransen omfattar ca 150 olika föreningar och bo-
lag inom länets kooperationshistoria och spänner över 
åren 1865 – 1970. Kvinnojouren Ljusglimten i Ljusdal 
och Barnuppbyggelseföreningen i Marma är andra in-
tressanta arkiv som belyser den sociala historien.  På 
näringslivssidan har arkiven efter Wahlbergs juvele-
rarfirma i Gävle och Flors diversehandel levererats.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet utgör kärnverksam-
het och måste fortgå kontinuerligt och med hög kvalité. 
Stora delar av personalgruppen har engagerats i arbetet 
men trots detta har vi inte kunnat reducera mängden 
oförtecknade arkiv utan massan har istället ökat. 105 nya 
arkiv har förtecknats, 97 arkiv har kompletterats och 20 
äldre arkiv (596 volymer) har reviderats. Vid årets slut 

Avslutade medlemskap
Gästriklands simförbund
Gävleborgs skyt teförbund
Rädda barnens avd, Hofors
Wittingföreningen
Hedesunda Elektriska AB
Lärarnas avd X3, Hofors
Verk stadsklubben ERA, Gävle
Husmodersföreningen, Söderhamn
Hälsinglands kennelklubb
Furuviks socialdemokra tiska förening
Fastighetsanställdas förbund avd 43
Folkets hus, Gävle

Medlemskap och representation 
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, 
Svenska Arkivsamfundet, Svensk idrottshistorisk före-
ning, Näringslivsarkivens förening, Gästriklands kultur-
historiska förening, Svenska Industriminnesföreningen 
och Föreningen Bergslagsarkiv. Barbro Eriksson är 
medlem i Föreningen Sveriges länsarkivarier. 

Personal
Ordinarie anställningar
Stig Agnholm, arkivassistent 80%, 
2003-01-15 – 
Jörgen Björk, arkivarie 100%
2009-02-19 – 
Lisa Engström, arkivarie 100%, 
2001-04-01 – 
barnledig 2011-02-01 – 2011-12-31
Barbro Eriksson, arkivchef 100%, 
1978-07-01 –
Agnetha Nellfors, assistent 100%
1981-04-01 – 
Katarina Nordin, arkivarie 100%, 
2004-02-01 –

Lea Lindberg har varit anställd i Nystartjobb, 2011-04-01 
– 2011-12-31. 600 föreningar har kontaktats och inform-
erats om arkivets verksamhet och tjänster. Ett stort antal 
medlemskap upprättades och flera förväntas inkomma 
under 2012. I samband med projektet så kontaktades 
även medlemmar som inte levererat arkivhandlingar un-
der de senaste 10 – 15 åren.

Arbetet styrs sedan 1994 av verksamhetsmål och indi-
viduella måldokument. Utvecklings- och uppföljnings-
samtal har hållits med samtliga i personalgruppen.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av medel från Landstinget 
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uppgick antalet ordnade volymer till 35 208, vilket är en 
ökning om 779 volymer.

Det till omfånget största arkiv som ordnats är Sällska-
pet NT, Gävle (1866-2010) omfattande 91 volymer. Ar-
kiven efter Gävle Sjökaptensförening (1776-1993), Gefle 
Fartygsbefälhavareförening (1893-1969), Gefle Sjöman-
naförening (1889-1990) och sjökapten Nils Fogelqvist 
(1830-1907) utgör ett synnerligen intressant forsknings-
material som belyser Gävle som sjöfartsstad. Andra om-
fattande arkiv är Gävleborgs läns konstförening (1928-
2010), Gästriklands kulturhistoriska förening (1862-
2005) och Hembygdsföreningen Gävle Gille (1951-
2008). Handlingarna efter Röda kvinnor i Gävle (1975-
1980) är intressanta ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. 
Rödakorsarkiven i Bollnäs (1908-2003), Järvsö (1914-
2008) och Torsåker (1914-2008) har förtecknats. Det 
senare arkivet innehöll en omfattande samling textilier. 
Hälsinglands dövas förening (1917-2003) är också ett av 
de 105 nya arkiv som förtecknats under 2011.

Övriga samlingar och databaser
Ordnande och registrerande av arkivmaterial som fanor, 
fotografier, affischer samt uppbyggandet av referensbib-
lioteket fortskrider. För att tillgängliggöra arkiven för 

besökare är byggande av databaser och digitalisering en 
viktig del i arbetet, vilket även minskar slitaget på käns-
ligt material.

Affischsamlingen har utökats med 144 separata verk 
och innehåller nu 2 809 affischer. Biblioteket har tillförts 
65 nya titlar och basen uppvisar 10 638 poster (böcker, 
artiklar och tidskrifter).

Bildregistret har utökats med 138 nya fotografier. Da-
tabasen omfattar 19 743 fotografier och samtliga är digi-
taliserade. Utöver dessa tillkommer ett antal ej registre-
rade bildsamlingar, vilka omfattar ytterligare ca 20 000 
foton.

Företagsregistret har information om 1 565 olika före-
tag. Arkivbildarregistret som dokumenterar förenings-, 
gårds- och byarkiv samt personarkiv, såväl upphörda 
som levande, innehöll vid årsskiftet information om 
17 154 organisationer.

Forskare, studiebesök och stipendium
Arkivet har besökts av 319 forskare vid 396 tillfällen. 
1 241 volymer har tagits fram till forskarsalen, vilket är 
något färre än 2010 och förklaras av det kraftigt re-
ducerade antalet historiestudenter vid Högskolan i Gäv-
le. Fjärrlånestatistiken uppvisar 11 lån om 17 volymer. 

Stadsvandring med buss. Den 18 augusti arrangerade Gävles ABM-institutioner en bussrundtur till flera kulturinstitutioner. Här 
har turen kommit till arkivet. Foto: Jörgen Björk
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nummer. Verksamhetsberättelsen utgjorde det första 
numret. Nummer två var ett temanummer, När det reg-
nade cesium över länet – minnen av Tjernobylkatastrofen. 
I samarbete med Arbetarbladet inbjöds länsinvånarna 
att teckna ner sina personliga minnen från händelsen. 
Årets sista nummer, I Juletid, fylldes med jultraditioner 
från länets föreningsliv. ArkivXet:s samtliga årgångar 
2002 - 2011 kan läsas på hemsidan. Redaktionen består 
av Lisa Engström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors 
och Barbro Sollbe.

Hemsidans (www.arkivgavleborg.se) besöksantal har 
uppgått till 6 302, vilket är en fördubbling mot 2010.

Arkivens dag Vi flaggar för konsten
Lördagen den 12 november slogs portarna upp för 
Arkivens dag. Ett urval av arkivets fantastiska samling av 
fanor och standar ställdes ut. Vi förvarar landets mest 
omfattande regionala samling. Utställningen fick hänga 
kvar till den 25 november, vilket innebar att flera skol-
klasser fick möjlighet att ta del av prakten. Under rubrik-
en, Arkiven ur en kvinnlig blick, presenterade författaren 
Helene Rådberg sin folkrörelsestarka släkt och med 
fokus på den kvinnliga delen av familjen. Den traditions-
enliga tipstävlingen vanns av f d landstingsrådet Rose 
Ericsson som lyckades pricka in samtliga rätt och 
belönades med ett tecknat Gävlemotiv av Ture Edbom. 
Ulf Ivar Nilsson signerade sin nya bok, Gävle på 
1900-talet och arkivet besöktes av ca 150 personer.  
ABM-gruppen annonserade gemensamt och Gävle 
stadsbussar ställde upp med en ringlinje som transport-

erade besökarna mellan de 
olika institutionerna. Ar-
rangemanget fick mycket god 
mediabevakning.

ABM och annat samarbete
ABM-gruppen samarbetar 
för att öka tillgängligheten 
till de gemensamma bestånd-
en. Genom att lära av varan-
dra var olika uppgifter kan 
sökas kan vi ge våra besökare 
bättre service, oavsett om det 
är arkivhandlingar, böcker 
eller föremål som efterfrågas. 
Vår ambition är att nå ut till 
många olika målgrupper: 
vårt kulturarv ska vara lättill-
gängligt för alla att inhämta. 
Samarbetet kan ta sig uttryck 
genom exempelvis digitali-

Totalt har arkivet besökts av 1 100 personer.
Sammantaget har arkivet haft 15 studiebesök från 

gymnasieskola och vuxengymnasiet, varav samtliga varit 
arkivlektioner. Det totala antalet skolelever uppgick till 
225. 

Under året har arkivet vid fyra tillfällen anordnat en 
grundläggande arkivkurs för våra medlemsföreningar i 
Gästrikland.

Arkiv Gävleborgs stipendium vid Högskolan i Gävle, 
vilket instiftades 2009 har inte kunnat delas ut under in-
nevarande år då ingen sökande uppfyllde de ställda 
kriterierna.

Bland skrifter och artiklar som producerats under året 
kan nämnas Värmande och vackert - en bok om kakelug-
nar och kakelugnsmakare i Gästrikland och Hälsingland 
av Birgitta Lundblad och Gunvor Gustafson, Olle Dan-
ielsson – Gävles egen Branting av Linnéa Wickman, Från 
fattiggården till Kina – om missionären Berta Flodberg 
(Hälsingerunor 2011), skriven av Eva Jernkvist, RIA i 
Gävle - Nu firar vi 35 år av Lennart Jonsson, Brynäs 100 
år, sammanställd av Gefle Dagblad och Arbetarbladet 
samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 26, 1885 – 
2011. Vi har även bidragit med material till Närings-
livsarkivens hemsida (NAF), om Producentorganisa-
tionen Gävle fisk.

Dessvärre är det ett återkommande problem att flera 
akademiska uppsatser aldrig lämnas in.

Hemsidan och medlemsbladet i ny form 
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med 3 

Från den poulära fanutställningen på Arkivens dag 12 november. Här studeras det sönderskurna 
standaret från första maj i Strömsbro 1908. Foto: Jörgen Björk
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seringsprojekt, samarbete kring tekniska lösningar, ge-
mensamma trycksaker och marknadsföring, utbildning-
ar, utställningar eller gemensamma aktivitetsdagar så-
som släktforskardagar och kulturhistoriska dagar.

Den 18 augusti erbjöds, i ABM samarbetets namn, en 
bussad stadsvandring, där stopp gjordes vid flera kultur-
institutioner. Stadsbussarna i Gävle bekostade arrange-
manget.

I ABM-gruppen ingår, förutom Arkiv Gävleborg, 
Landstingsarkivet, Länsmuseet Gävleborg, Gävle stads-
arkiv, Sveriges järnvägsmuseum, Statsbiblioteket Gefle 
Vapen, Sveriges fängelsemuseum och Länsbiblioteket 
Gävleborg. Gruppen har sammanträtt vid nio tillfällen.

Till Släktforskardagen på Stadsbiblioteket Gefle Vap-
en, den 19 mars, sammanställdes en digital presentation 
över dokument som innehåller rikligt med persondata.

Genom samarbete med Arbetarbladet har ett större 
antal fotografier identifierats. Projektet pågick hela 2011 
och kommer att fortsätta under 2012.

Samverkansmodellen
Gävleborgs län går 2013 in i den s k samverkansmodel-
len och arbetet med att utforma en ny kulturplan har 

pågått hela året. Förutom möten med cheferna för de re-
gionala kulturinstitutionerna, har såväl tjänstemän som 
ledamöter bjudits in till seminarier och andra samman-
komster, sammantaget ett trettiotal olika möten. Sture 
Sandberg, arkivets ordförande, ingår i TRU:s (Tillväxt 
och regional utveckling) styrgrupp som inrättats för det-
ta specifika ändamål. Arkivchefen har tillsammans med 
en arkivarie medverkat i MAX-projektet (museer och 
arkiv i X-län). Processen leds av Keith Wijkander Kon-
sult AB och Stella Scott beteendevetare/konsult. I grup-
pen ingår även tjänstemän vid länsmuseet och Hälsing-
lands museum samt Anna Lindkvist, utvecklingsstrateg/
kultur vid Landstinget Gävleborg. Deltagarna i MAX-
projektet har träffats vid tio tillfällen om sju timmar/träff 
och arbetet kommer att fortgå under hela 2012.

I anslutning till kulturplanen har de regionala institu-
tionerna fört dialoger med det civila samhället. Arkiv 
Gävleborg valde enkätmodellen för att nå medlemmar-
na. Varför förvarar ni arkivet på Arkiv Gävleborg? Vad är 
vi bra på? Hur kan vi bli bättre? Vilka frågor är viktiga att 
lyfta för framtiden? Trygg och säker förvaring, professio-
nell hantering och trevligt bemötande samt oron för di-
gitaliseringsfrågor och arkivets framtida ekonomi, är en 

Gränsöverskridande samtal med anledning av samverkansmodellen och nya kulturplanen. Stående fr v: Barbro Eriksson och Sture 
Sandberg (Arkiv Gävleborg), Ulf Sundberg (Arkivcentrum Dalarna), Soili-Maria Olli och sittande Ann-Britt Grünewald 
(Folkrörelsernas arkiv i Dalarna). Foto: Jörgen Björk
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grov generalisering av svaren.
Med anledning av samverkansmodellen besöktes 

arkivet den 30 maj av s-riksdagsledamöter från Gävle-
borg, Åsa Lindestam, Elin Lundgren och Per Swedberg, 
den senare är ledamot i riksdagens kulturutskott.  Flera 
ledamöter från Landstinget Gävleborg har gjort samma 
sak, dvs låtit sig informeras om Arkiv Gävleborgs 
verksamhet och tankarna om framtiden. Den 31 maj 
möttes styrelseledamöter från Folkrörelsearkivet i Dalar-
na, Arkivcentrum Dalarna och Arkiv Gävleborg för 
åsiktsutbyte kring samma fråga.

Avslutningsord
Ett arkiv ska inte bara skydda och bevara källmaterial. En 
av de viktigaste uppgifterna är att synliggöra historien. 
Det är också drivkraften bakom Arkiv Gävleborgs 
verksamhet. I denna anda har vi sökt olika vägar och 
sam arbetspartners för att nå ut med historien. Nya möj-
ligheter och nya utmaningar står framför oss för att kun-
na fortsätta detta viktiga arbete. Utvecklingen inom 
teknikområdet öppnar dörren för massdigitalisering av 
det kollektiva kulturarvet och därigenom tillgänglig-
görandet för allmänheten. Regeringens beslut om en ny 

arbetsmarknadssatsning, Kulturarvslyftet, genomförs 
under åren 2012 – 2014. Stödet ska gå till kunskapsupp-
byggnad, vård och tillgängliggörande t ex digitalisering. 
Det råder en del oklarheter kring det ekonomiska stödet 
och kravet på institutionernas medfinansiering. Ekono-
miskt svaga kulturaktörer riskerar att inte få någon del av 
kakan.

Det arkivpedagogiska arbetet är en annan del av till-
gänglig- och medvetandegörandet. Under året kom det 
glädjande beskedet att historieämnet och vikten av 
arkivstudier har lyfts fram i de nya läroplanerna för såväl 
grundskolan som gymnasieskolan. Undervisningen i 
ämnet ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 
utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om 
det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 
förståelse av hur historia används. Förhoppningsvis 
kommer detta att innebära ett ökat samarbete med länets 
skolor. Arkiv Gävleborg planerar ett projekt för att finna 
nya metoder/modeller för att just nå ut bättre till denna 
grupp. Arkivpedagogiken är arkivets spjutspets och en 
resurs som vi önskar vidareutveckla.

2012 kommer att präglas av insatserna kring den nya 
kulturplanen, Livskraft - underlag till regional kulturplan 

MAX-gruppen, museer och arkiv i X-län, består av representanter från Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Arkiv 
Gävleborg. Bakre raden fr v: Stella Scott (konsult), Jan-Olov Nyström, Barbro Eriksson, Gunilla Stenberg, Dan Lorén och Keith 
Wijkander (konsult). Sittande: Anna Lindqvist (Landstinget Gävleborg), Anna Lindgren och Kristina Lindkvist. Foto: Jörgen Björk
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Verksamhetsplan för 2012

•	 Fortsatt arbetet med den regionala 
kulturplanen

•	 Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering

•	 Ordna och förteckna 70 hyllmeter arkivalier

•	 Verka för en ökning av medlemskåren till 
610

•	 Starta kursverksamhet i Hälsingland

•	 Arkivpedagogiskt projekt
 
•	 Fortsatt inventeringsarbete rörande 

pingströrelsen

•	 Informationskampanj riktad mot företagen

•	 ABM-samarbete

för Gävleborgs län 2013-2015. Nämnden för tillväxt och 
regional utveckling har antagit ett underlag till kultur-
plan för Gävleborgs län. Remissinstanser är utsedda. 
Utöver  det är alla intresserade välkomna att lämna syn-
punkter i ett öppet remissförfarande. Remisstiden löper 
fram till den 31 mars.

De statliga bidragen, dvs de som förmedlas via Riks-
arkivet, utgör endast 10  % av arkivets totala budget för 
2011 och någon uppräkning har inte ägt rum på flera år. 
Enligt staten räknas arkiven in bland de s k kulturarvsin-
stitutionerna men medel saknas för att uppfylla de krav 
som följer med detta. Stödet till arkiven måste stärkas 
och skapa stabilare förutsättningar för den gärning som 
bedrivs runt om i landet. En förutsättning för en god och 
långsiktig verksamhet är en stabil ekonomisk grund och 
detta är vad de flesta arkiv inom sektorn saknar.

Arbetet med att säkra ekonomin för kommande år 
måste fortsätta oförtrutet.  Stöd för verksamheten erhålls 
från Landstinget Gävleborg, länets kommuner, Riks-
arkivets enskilda nämnd, AMV och medlemsorganisa-
tionerna. Tack alla ni som möjliggör Arkiv Gävleborgs 
gärning!

Slutligen vill styrelsen rikta ett tack till arkivets per-
sonalgrupp för professionalism, engagemang och goda 
resultat. 

Gävle i januari 2012
Enligt uppdrag/ Barbro Eriksson

En ögonblicksbild i vår forskarsal 21 december 2011. Foto: Jörgen Björk
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Intäkter        Budget 2011 Bokslut 2011                     Budget 2012       
Statsbidrag/Föreningsliv 290 000 291 180,00 294 000
Landstingsbidrag 1 940 000 1 940 000,00 1 990 000
Bidrag AMV 615 000 680 525,00 620 000
Bidrag Gävle kommun 310 000 310 000,00 310 000
Bidrag övriga kommuner 200 000 201 857,00 200 000
Statsbidrag/näringsliv 140 000 140 000,00 142 000
Medlemsavgifter 400 000 411 015,00 410 000
Projekt/Arkivpedagogik 50 000
Räntor 10 000 53 784,91 40 000
Övriga intäkter 178 557,00
Ianspråktagna reservationer 260 000 210 000
Summa: 4 165 000 4 206 918,91 4 266 000

Kostnader
Löner egen stat 1 120 000 970 244,00 1 145 000
Löner AMV 705 000 693 982,00 725 000
Lönebikostnader 605 000 532 478,00 603 000
Pensionskostnader 205 000 166 659,00 205 000
Personalvård 25 000 16 487,71 30 000
Lokalhyra 1 100 000 1 107 915,00 1 140 000
Övriga lokalkostnader 55 000 55 035,00 55 000
Inventarier 50 000 57 942,00 50 000
Arkivvård 25 000 44 113,00 25 000
Kontorsmaterial 20 000 15 767,60 20 000
Litteratur 14 000 16 844,40 15 000
Service och underhåll 45 000 32 921,00 45 000
Telefon 15 000 18 300,00 15 000
Porto 25 000 36 857,00 25 000
Hotell- och resekostnader 20 000 12 265,00 20 000
Kurser 20 000 11 671,00 20 000
Internetavgifter 12 000 11 185,00 12 000
Information och möten 60 000 75 838,27                                46 000
Försäkringar 4 000 4 219,00 5 000
Konsultarvode 11 049,00 15 000
Projekt/Arkivpedagogik 50 000
Övriga kostnader 623,75

Avskrivningar
Reserverade medel 300 000,00
Utdelning fonder -4 381,15
Vinst vid avyttring av fonder           -17 132,79
Räntekostnader 33,00

Årets resultat 36 003,12
Summa: 4 125 000 4 206 918,91 4 266 000

Resultaträkning
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Balansräkning

Tillgångar Ing balans Utg balans
Swedbank 1 662 632,84 2 528 862,02
Plusgiro 547 526,49 3 208,49
Aktier, fonder och andelar 106 852,65 128 366,59
Kundfordringar 890,00 2 084,00
Interimsfordringar 323 969,00 334 425,00
Skattekonto 0 71 212,00
Kassa 0 362,00
Summa: 2 641 870,98 3 068 520,10

Skulder
Leverantörskulder 18 048,00 67 393,00
Interimsskulder 2 600,00 1 200,00
Upplupna arbetsgivaravg 132 761,00 171 889,00
Upplupen löneskatt på pension 32 267,00 28 385,00
Personalens källskatt 34 750,00 34 860,00
Reservation Projekt/ Inventeringar 55 460,00 55 460,00
Reservation medlemsgåvor 129 160,00                  129 160,00 
Reservation Kommunala medel 16 000,00 16 000,00
Reservation Projekt tidsbegr anställning 250 000,00 450 000,00
Reservation Projekt Arkivpedagogik 50 000,00
Pensionsfond 305 434,00 312 779,00
Inventariefond 710 133,15 710 133,15
Trygghetsfond 768 510,07 818 510,07
Eget kapital 196 020,44 186 747,76
Årets resultat        -9 272,68 36 003,12
Summa:                  2 641 870,98                           3 068 520,10

2011-12-31 Aktiefonderna har värderats till anskaffningsvärdet 128 366 kr. 
Marknadsvärdet per 2011-12-31 132 849 kr.

Revisionsberättelse
Till årsmötet för Arkiv Gävleborg

Org nr 885000-7785
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2011. Det är styrelsen som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt 
att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arkivet för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med arkivets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige och ger därmed en rättvisande bild av arkivets resultat och ställning.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arkivets stadgar.

Gävle den 21 februari 2012

Eric Thollin  Mikael Rusthoi  Sigvard Karlsson
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Medlemsutvecklingen 2002 - 2011
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Besöksutvecklingen 2002 – 2011
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Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 2002 – 2011. 2004/05 hade arkivet begränsat öppet-
hållande, orsakat av flyttningsaktiviteter.

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nya och upphörda medlemskap under åren 2002 - 2011. Det totala antalet 
medlemmar uppgick vid årets slut till 608.
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Arkivtillväxten 2002 – 2011
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Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2011 års slut. 105 nya arkiv har tillkommit 
och kompletteringar/revideringar har sammanlagt gjorts till 117 arkiv. Det totala antalet arkiv uppgick vid 
årsskiftet till 5465.

Volymökning 2002 – 2011
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Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer under perioden 2002 – 2011. Årets ökning 
uppgick till 779 volymer.
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Ordnade arkiv 2002 – 2011
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Reviderade
Kompletteringar
Nya arkiv

Arkiv efter kommuntillhörighet 2011
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Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet samt årets ökning. Kommu ner med 
vit marke ring är inventerade och streckad markering är endast delvis inventerad.

Diagram 5. Diagrammet visar antalet nya arkiv som ordnats och antalet äldre arkiv som kompletterats eller 
reviderats. 2007 - 2011 har även statistik på reviderade arkiv registrerats.
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Hudiksvalls handelssocietets pensionskassa

Hudiksvalls Handelssocietet grundades 1757 och upp hörde 1847. Societetens pensionskassa bildades 1 
december 1830 och blev fastställd av Kongl Maj:t 23 mars 1831. Kassan var sannolikt verksam ända in på 
1980-talet.
Pensionskassan delade ut understöd till behövande handlare, deras fruar, efterlevande änkor och barn 
genom pensioner eller gratifikationer. Bidragen utdelades i juni och i december. För att komma i fråga 
måste en ansökan lämnas till direktionen innan varje utdelningstillfälle. Kassan bedrev även utlåning. 
Medel till kassan kom in genom gåvor och bidrag, större donationer samt medlemsavgifter (delägarna 
betalade in en årlig summa).
Den första direktionens direktörer var fabrikör Jon Frisk, handelsmännen Nils Hällberg och Anders 
Åström samt rådmännen Pehr Tröne och Jon Wallström. Direktionen sammanträdde minst tre gånger 
per år.



arkiv gävleborg 

            
         

Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar, 
företag och privatpersoner i Gävleborgs län.
Vi arbetar också med att dokumentera och stimulera till forskning om 
länets historia.

Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00

Redaktion: Lisa Engström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och Barbro Sollbe 

Arkiv Gävleborgs årsmöte
torsdag 26 april 2012

15.00 kaffe och smörgås serveras
15.30 årsmötesförhandlingar

Kulturgärningar uppmärksammas
16.00 presentation av och guidning i Söderhamns flygmuseum ca 60 min. 

Vill du stanna kvar på egen hand går det bra.

Välkomna!
Vägbeskrivning: gå in på www.soderhamnflygmuseum.se 

och titta under rubriken Vägen hit

Arkiv Gävleborg
Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle 
(gamla postterminalen)
tel 026 - 10 88 70
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se


