
årgång 20 nr 1/2013information från arkiv gävleborg

VE
RK

SA
M

HE
TS

BE
RÄ

TT
EL

SE
  2

01
2

O
VA

N
Å

KE
R

H
U

D
IK

SV
A

LL

SA
N

D
VI

KE
N

LJ
U

SD
A

L

N
O

RD
A

N
ST

IG

O
CK

EL
BO

G
ÄV

LE

BO
LL

N
Ä

S

H
O

FO
RS

SÖ
D

ER
H

A
M

N



2

Jag skrev redan förra året att det är svårt att variera sig 
när man skall kommentera arkivets verksamhet. Den 

normala verksamheten har även under 2012 fungerat 
planenligt och klanderfritt.

Ekonomin är som alltid i god ordning. Både 
inkomsterna och utgifterna är under kontroll. 
Vi har fortfarande en god tillströmning av nya 
medlemmar. Det blir dock allt svårare att öka 
nettot. Sammanslagningar inom föreningslivet 
innebär att det som tidigare var flera medlemmar slås 
ihop till en. Totalt sett har vi dock flera medlemmar än 
någon annan av våra kolleger. Mer kan man inte begära.

Förteckningsarbetet, som ju är grunden i arbetet, har 
överträffat de högt ställda mål som antogs i början av 
året. Vårt material har blivit mera tillgängligt bl a genom 
utveckling av hemsidan. Vi har genomfört kurser i 
arkivkunskap för föreningar i länet. Det är en investering 
för framtiden som kommer att ge oss mera och bättre 
material framöver.

Dessutom har arkivets personal lagt ner ett stort jobb 
på den kulturplan för länet som nu har antagits av land
stinget. Det har delvis varit frustrerande. Dels har det 

varit resurskrävande i en redan tidigare an
strängd personalbudget. Dels har det från 
arkivets sida funnits en hel del kritiska syn
punkter på uppläggningen av kulturplane
arbetet.

Med facit i hand kan vi ändå konstatera att 
utfallet är gott. Arkivet har fått gehör för en länge önskad 
satsning på fortsatt utveckling av arkivpedagogiken. Det 
blir en spännande utmaning för kommande år. Kontak
terna med våra samarbetspartner i länet, främst muséer
na, har fördjupats. Jag är också övertygad om att perso
nalens insats i kulturplanearbetet har bidragit till ökad 
kännedom och respekt för arkivets viktiga arbete.  

Så visst blev väl 2012 ännu ett bra år för Arkiv Gävle
borg!
Sture Sandberg, ordförande  

2012 - ännu ett bra år för arkivet

ORDFÖRANDE  
HAR 

ORDET

IOGT logen 185 Faxehus, Söderhamn

Järn- och metallarbetareförbundet avd 
169, Hofors

IOGT logen 301 Hälsingestandar, Röste

Svenska landsbygdens ungdomsförbund 
avd Alfta södra

Hudiksvalls baptistförsamling, 
ungdomsföreningen Unga Kämpar

Sandvikens blåbandsförening

Hybo frälsningsarmé, barnkåren

Stocka kooperativa stuveriförening

Ockelbo socialdemokratiska kvinnoklubb

Brynäs idrottsförening

Framsidans alla fanor och standar
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Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Sture Sandberg, Arbetarbladet 
intressenter AB
Vice ordförande Göran Severin, Gästrike-Hälsinge 
Hembygdsförbund
Barbro Sollbe, Folkpartiet Liberalerna Gävleborg
Den ekonomiska hanteringen sköts av tjänstemän-
nen i samråd med ordföranden
Övriga ordinarie
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Carina Holm, Socialdemokraterna Gävleborg
Anders Holmgren, Mellansvenska handelskam-
maren/Näringslivet   
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg
Lars Andersson (s), Landstinget Gävleborg
Ersättare
Jonas Kågström, Högskolan Gävle
Peter Ström, Swedbank lokalkontor Gävle   
  

Birgitta Larsson, Centern Gävleborg
Ann-Gerd Bergdahl, Gästriklands Idrottsförbund/
SISU
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de gröna 
Gävleborg
Maj-Britt Norlander (s), Landstinget Gävleborg
Revisorer
Erik Thollin, Hemvärnet Gävle, sammankallande
Mikael Rusthoi, Trafik Gävleborg
Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg, 2012-01-
01 - 2012-11-11
Ersättare
Hans Lofors, Gefle IF
Tommy Berger, Gävle arbetarekommun
Rose Eriksson, Landstinget Gävleborg
Valberedning
Sten Öberg, Gävle, sammankallande
Peter Bergström, Gävle
Christina Wall, Bollnäs

Verksamhetsberättelse
Möten
Årsmöte hölls på Flygmuseet/F15 i Söderhamn den 26 
april. Drygt 40 personer deltog varav 31 ombud. Sigvard 
Bodin och Lennart Sandström uppmärksammades och 
hedrades för förtjänstfulla insatser som Arkiv Gävle
borgs ambassadörer i Hälsingland. I samband med mötet 
gavs en ingående presentation av flygmuseet. 

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen: 8 febru
ari, 20 mars, 30 maj, 26 september och 27 november. 

Medlemmar
Under året har arkivet fått 24 nya medlemmar, medan 25 
medlemskap har avslutats och vid årets slut uppgick 
medlemsantalet till 607.

Nya medlemmar
Centerpartiets kommunkrets i Bollnäs
Torsåkers sockenförening
 SPF 021 Ljusdalsbygden 
Gävleborgs läns lantmäteriförening

Bollnäs centerkvinnor
SPF Gästrikland 
Forsa skyttefö rening 
Reumatikerföreningen Söderhamn 
Personskadeförbundet RTP Södra Gävleborg 
Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna 
Gymnastikförbundet övre Mellansverige 
Socialdemo kraterna Gävle södra
Ängebo idrottsklubb 
Gillet Gamla Gefle 
Norrhamn Hamrångebygdens idrottsförening 
Fotograf PerErik Jäderberg 
Djurskyddet Norra Hälsingland 
Byggnads avd GävleDala 
Gävle Viravänner
Sim 77, Hofors
Rädda barnens lokalförening, Ljusdal 
Riksförbundet för social och mental hälsa, Gävle
Handelsklubben i Gefle 
Lantbrukarnas riksförbund, Söderhamn
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samtal har hållits med samtliga i personalgruppen.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av medel från Landstinget 
Gävleborg, årets anslag upp gick till 1 990 000 kr, vilket 
motsvarar 44 % av driftskostnaderna. Staten är en annan 
viktig bidragsgivare där stödet består av ett bidrag var
dera till förenings och näringslivsdelen. Samma fi
nansiär svarar även för tre lönebidrags tjänster om totalt 
2,8 års verken. De statliga bidragen utgör sammantaget 
24,5 % av kostnaderna. Det ekonomiska stödet från län
ets kommuner är av yttersta betydelse och bidragen ut
gör 11,5 % av ekonomin. Resterande 20 % innefattar 
medlemsavgifter, räntor, ianspråktagna reservationer 
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 %. 

Årets bokslut uppvisar ett överskott om 7 745,61 kr. I 
bokslutsarbetet har Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
engagerats. För detaljer i ekonomin hänvisas till den eko
nomiska redovisningen i verksamhets berättelsen.

Leveranser
Under 2012 har 115 leveranser omfattande 60 hyllmeter 
inkommit till arkivet. 

Av årets leveranser utgörs 52 % av organisationer   
hemmahörande i Gästrikland, 31 % från Hälsingland 
och 17 % är av distriktskaraktär.

Bland leveranserna kan nämnas Sveriges Åkeriföretag 
Gävleborgsåkarna, bildat 1971 som en regional intresse
organisation för åkerinäringen, och arkiven efter Fahl
stedts byggnadsfirma med sidoorganisationer där histo
rien sträcker sig från 1913 till 2001.  Solstickans läns
kommitté i Gävleborgs län (19362007) och Föreningen 
Barnavärn i Gävle (19131960) belyser delar av länets 
sociala utveckling. Centern i Järvsö har levererat han
dlingar från flera verksamhetsgrenar och spänner över 
åren 19152007. Valbo missionsförsamling, bildad 1861 
har avslutat sin långa verksamhet och de yngsta handlin
garna har sammanfogats med de äldre . Från Gävle stads
arkiv har arkiven Föreningen Strömvallens vänner 
(19261962) och Helsinge regementes nykterhetsföre
ning (19011912) utlevererats och kompletterat förening
arnas historia som sedan tidigare förvaras på Arkiv Gäv
leborg. Gefle handelsklubb, bildad som en diskussions
klubb för företagare (19311979), har i sin helhet över

Avslutade medlemskap
Byggnadsarbetareförbundet avd 26 Gästrikland 
sektionerna i Bergby, Sandviken, Ockelbo, Gävle, Hofors 
Byggnadsarbetare förbundet avd 27 Hälsingland 
Valbo centerkvinnor 
Norrhamn Hamrångebygdens idrottsfö rening
Stiftelsen Solstickans länskommitté i Gävleborgs län
Gymnastikförbundet Gävleborg
Studieförbundet Vuxenskolan i Söderhamn 
Studieförbundet Vuxenskolan i HudiksvallNordanstig
Lärarförbundets avd Söderhamn
LjusdalRamsjö centeravd
Friluftsfrämjandet Hälsingland
Gävle Tre ankare Rotaryklubb
Gästriklands kulturella dansföreningar, centralstyrelsen
Friluftsfrämjandet Gästrikland
Gävleborgs läns bildningsförbund
Gävle dansförening
Järvsö röda korskrets
Hofors cykelklubb
Gävleborgs övervakarförening
Hedesundavävarna

Medlemskap och representation 
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, 
Svenska Arkivsamfundet, Svensk idrottshistorisk före
ning, Näringslivsarkivens förening, Gästriklands kul
turhistoriska förening, Svenska Industriminnesförening
en och Föreningen Bergslagsarkiv. Barbro Eriksson är 
medlem i Föreningen Sveriges länsarkivarier. 

Personal
Ordinarie anställningar
Stig Agnholm, arkivassistent 80%, 
20030115 – 
Jörgen Björk, arkivarie 100%
20090219 – 
Lisa Engström, arkivarie 100%, 
20010401 – 
barnledig 20120101 – 0131
Barbro Eriksson, arkivchef 100%, 
19760616 – 
Agnetha Nellfors, assistent 100%
19810401 – 
Katarina Nordin, arkivarie 100%, 
20040201 – 
Lea Lindberg, arkivassistent 75%
20120101 – 1231.

Arbetet styrs sedan 1994 av verksamhetsmål och indivi
duella måldokument. Utvecklings och uppföljnings
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förts. Föreningen Agnes kraftkälla lokalt resurscentrum, 
Viksjöfors (19992012) representerar en ny typ av orga
nisationer som vuxit fram i länet.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings och förteckningsarbetet utgör kärnverksam
het och måste fortgå kontinuerligt och med hög kvalité. 
Med målet att reducera mängden oförtecknade leveran
ser har en extra arkivassistent anställts under 2012. 127 
nya arkiv har förtecknats, 68 arkiv har kompletterats och 
14 äldre arkiv (475 volymer) har reviderats. Vid årets slut 
uppgick antalet ordnade volymer till 36 652, vilket är en 
ökning om 1 444 volymer.

Det till omfånget största och till ålder äldsta arkiv som 
ordnats är Oslättfors bruk, grundat 1697 och med hand
lingar från åren 17751926, omfattande 562 volymer. 
Arkiven efter Gävle Stuveri AB (19102007) har kom
pletterats med ett sjuttiotal nya volymer och med de helt 
nya arkiven Förvaltningsaktiebolaget Gävle stuveriin
tressenter (19722006), Gävle sjöfartsaktiebolag (1973
2007) samt Företagsnämnden vid Gävle Stuveri AB 
(19701997). Slutligen ska nämnas Wahlbergs juveler
arfirma i Gävle med ett omfattande material täckande 
åren 18992000. Under 2012 har ett stort antal arkiv 
inom kooperationen ordnats, såväl helt nya som komp

letteringar till äldre arkiv. 85 arkiv med geografisk fördel
ning över länet och med ett tidsspann på 18751982 har 
bearbetats. Arbetet är inte avslutat och fortsätter under 
2013. 

Inom den påbörjade inventeringen av pingströrelsen 
har följande församlingsarkiv ordnats: Söderhamns 
pingstförsamling (19232003), Ljusne Sionförsamling 
(19281997), Östanbo Sionförsamling (19261935) och 
Arbrå Fila delfiaförsamling (19292012). Ett helt unikt 
material är missionär Kerstin Larssons efterlämnade 
handlingar rörande hennes verksamhet bland spetälske
sjuka i Liberia, 19531969.

Övriga samlingar och databaser
Ordnande och registrerande av arkivmaterial som fanor, 
fotografier, affischer samt uppbyggandet av referensbib
lioteket fortskrider. Tillgängliggörande är ett av Arkiv 
Gävleborgs ledord och som ett led i arbetet ingår byg
gande av databaser och digitaliserande av historiskt ma
terial.

Affischsamlingen har utökats med 6 separata verk och 
innehåller nu 2 815 affischer. Biblioteket har tillförts 69 
nya titlar och basen uppvisar 10 717 poster (böcker, ar
tiklar och tidskrifter). 

Bildregistret har utökats med 171 nya fotografier. Da

Studenter från Historia A på Högskolan i Gävle på studiebesök i april 2012. Foto: Jörgen Björk
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der 1930-talet, Buppsats av Christoffer Skarpfors, Valbo 
allmänna idrottsförening 100 år 1912-2012 av Stig Hed
ström och Leif Wannberg, Delsbo IF 100 år 1912-2012 av 
Gösta Blank, ABF 1912-2012 100 år av folkbildning och 
kultur, producerad av ABF Gästrikebygden, inför Brynäs 
IF:s hundraårsfirande har en hel del material tillhan
dahållits för artiklar, tvinslag  m m. Till Näringslivsarkiv
ens förenings (NAF) hemsida har vi bidragit med mate
rial kring Oslättfors bruk. 

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

Kursverksamhet
2011 erbjöds samtliga medlemmar i Gästrikland och en 
del i Hälsingland en grundläggande kurs i arkivkunskap. 
Syftet har varit att förankra arkivtänkande ute i förenings
livet, att göra medlemmarna delaktiga i sin egen histo
rieskrivning och att öka arkivets närvaro i länet. Försöket 
slog väl ut och i år har resterande medlemmar i Hälsing
land kallats till grundkursen. I Bollnäs och Gävle har 
föreningar, vilka ej är medlemmar i Arkiv Gävleborg, er
bjudits samma möjlighet och arbetet kommer att fortsät
ta nästkommande år.

Hemsidan och medlemsbladet 
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med 3 
nummer. Verksamhetsberättelsen utgjorde det första 
numret. Nummer två var ett temanummer, Kustens 
näringar och nöjen om företag, föreningar och männis

tabasen omfattar 19 914 fotografier och så gott som  
samt liga är digitaliserade. Utöver dessa tillkommer ett 
antal ej registrerade bildsamlingar, vilka omfattar ytterli
gare ca 20 000 foton.

Företagsregistret har information om 1 617 olika före
tag. Arkivbildarregistret som dokumenterar förenings, 
gårds och byarkiv samt personarkiv, såväl upphörda 
som levande, innehöll vid årsskiftet information om 
17 324 organisationer.

Forskare, studiebesök och stipendium
Arkivet har besökts av 326 forskare vid 401 tillfällen. 
1 727 volymer har tagits fram till forskarsalen, vilket är 
fler än 2011. Fjärrlånestatistiken uppvisar 13 lån om 19 
volymer. Totalt har arkivet besökts av 1 398 personer. Ett 
stort antal forskarförfrågningar via mail och telefon har 
besvarats.

Sammantaget har arkivet haft 19 studiebesök från 
gymnasieskola och vuxengymnasiet, såväl temavisni
ngar som arkivlektioner. Det totala antalet skolelever 
upp gick till 268. Totalt har trettiosex studiebesök förlagts 
till lokalerna på Fältskärsleden 10 i Gävle. 

Arkiv Gävleborgs stipendium vid Högskolan i Gävle, 
vilket instiftades 2009, har tilldelats Peter Aspgren för C
uppsatsen Svenssons vilja att söka kunskap - En studie om 
ABF Sandviken mellan 1939-1968. Prissumman upp gick 
till 10 000 kr. 

Bland skrifter och artiklar som producerats under året 
kan nämnas Idrottsföreningar i Gävle och Sandviken un-

Från Petra Bauers affischutställningen Sedan 1902, om kvinnors motstånd och drömmar om ett samhälle som ännu inte är. Utställ-
ningen visades på Gävle konstcentrum och Arkiv Gävleborg medverkade med ett stort antal verk. Foto: Per-Erik Jäderberg
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kor som verkat och levt längs Gävleborgskusten. Årets 
sista nummer var ett julnummer med blandat material.  
Årgångarna 2002  2012 kan läsas på hemsidan. Redak
tionen består av Lisa Engström, Barbro Eriksson, Ag
netha Nellfors och Barbro Sollbe.

Hemsidan (www.arkivgavleborg.se) har i år fått en ny 
uppdaterad layout och bland förändringarna märks bl a 
att det arkivpedagogiska utbudet fått en egen avdelning. 
På hemsidan återfinns även våra sökbara databaser. 
Arkivbildardatabasen har utvecklats och ger intresserade 
möjlighet ta del av information ner på volymnivå. Fan  
och standardatabasen är ny och här presenteras arkivets 
650 olika samlingstecken. Antalet unika besök har upp
gått till 4 449 och Bloggen har haft besök av 3 534. 

Arkivens dag Tillbaka till framtiden
Lördagen den 10 november hölls traditionsenligt Arkiv
ens dag som i år gick i framtidens tecken. Författarna 
Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina 
Thorell berättade om arbetet kring boken Livfjädrar – 
kvinnornas Sandviken och Riksdagsledamoten Elin Lun
dgren (s) reflekterade över Vad vi kan lära av historien 
och varför arkiven är så viktiga. Utöver detta kunde 

besökarna se på film, utställningar och delta i en tips
promenad.

ABM och annat samarbete
ABMgruppen samarbetar för att öka intresset för och 
tillgängligheten till den kollektiva historien. Genom att 
lära av varandra och 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  
kulturarvet ska vara tillgängligt för alla. Samarbetet kan 
ta sig uttryck genom exempelvis digitaliseringsprojekt, 
samverkan kring tekniska lösningar, gemensamma 
trycksaker och marknadsföring, utbildningar, utställnin
gar eller gemensamma aktivitetsdagar såsom släktfor
skardagar och kulturhistoriska dagar. 

Den 2426 augusti förlade Sveriges släktforskarför
bund de nationella släktforskardagar till Gävle och 
ABM gruppen valde att medverka som en samlad grupp. 
ABMgruppen har under året utökats med Högskolebib
lioteket och Lantmäteriet, övriga deltagare är Arkiv Gäv
leborg, Landstingsarkivet, Länsmuseet Gävleborg, Läns
biblioteket Gävleborg, Stadsbiblioteket Gefle Vapen, 

Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell berättar om sitt arbete kring boken Livfjädrar – kvinnornas Sandviken. Från 
Arkivens dag 2012. Foto: Lisa Engström
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Gävle stadsarkiv, Sveriges järnvägsmuseum, Sveriges 
fängelsemuseum och Lantmäteriet. Gruppen har sam
manträtt vid 6 tillfällen.

Genom samarbete med Arbetarbladet har ett större 
antal fotografier identifierats. Projektet pågick fram till 
halvårsskiftet.

I ett EUprojekt har Stadsarkivet i Gävle samarbetat 
med Girona i Katalonien. Resultatet blev en virtuell 
fotoutställning Girona - Gävle Vid kusten av två hav. Från 
Medelhavet till Bottenhavet 1880-1914 och ett flertal av 
bilderna har hämtats från Arkiv Gävleborg. Utställning
en finns på www.gavle.se/stadsarkiv.

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 bjudit in till seminarier och andra samman
komster. Arkivchefen har tillsammans med en arkivarie 
medverkat i MAXprojektet (museer och arkiv i Xlän). 
Processen har letts av Keith Wijkander Konsult AB, i 
gruppen ingick även tjänstemän vid Länsmuseet och 
Hälsinglands museum samt Anna Lindkvist utveck

lingsstrateg/kultur vid Landstinget Gävleborg. MAX
gruppen har haft tio heldagsöverlägg ningar, gruppens 
styrgrupp, där Sture Sandberg ingått, har mötts vid 4 
tillfällen, 5 institutions chefsmöten har avverkats samt 
tillkommer möten med representanter för TRU (Tillväxt 
och regionalutveckling).

I slutet av året formulerades Uppdragsöverenskom
melse mellan Arkiv Gävleborg och Landstinget Gävle
borg, om det regionala uppdraget och finansieringen för 
år 2013. Grunden för överenskommelsen är kultursam
verkansmodellen med den av landstingsfullmäktige an
tagna kulturplanen för Gävleborg 20132015, Ett kul-
turliv som ger livskraft och skapar sammanhang. Arkiv 
Gävleborg och de regionala museernas verksamheter ska 
gemensamt vara resurser för hela Gävleborg med sina 
olika inriktningar och kompetenser. De ska fungera som 
stöd och utvecklingsresurser och arbeta med regionens 
frågor.

Arbetet ska leda fram till att institutionerna presen
terar en gemensam övergripande verksamhetsplanering 
inför 2014.

Med anledning av samverkansmodellen besöktes 
arkivet den 15 maj av Västernorrlands föreningsarkiv 
och den 15 juni av Folkrörelsernas arkiv i Uppsala län. 

Om folkfester, valfilmer och världsspråket Esperanto. En programkväll i samband med utställningen Sedan 1902. Agnetha Nellfors, 
Arkiv Gävleborg, berättade om bl a om den kvinnliga agitatorn Agnes Söderkvist. Foto: Per-Erik Jäderberg
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Avslutningsord
Samverkan, tillgängliggörande och digitalisering är nu
mer de tre förlösande orden för länets och rikets kultur
arvsinstitutioner. I Gävleborgs kulturplan för 20132015, 
Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang går 
tankarna som en röd tråd genom alla sidor. Länets kul
turresurser ska samverka för att på så sätt förmeras, in
spirera och angå medborgarna. Det är stora förändring ar 
som krävs i det framtida arbetet och det är inte alltid lätt 
att förbereda sig på vad som komma skall. I samtal och 
skrivningar har de tre kulturarvsinstitutionerna, Arkiv 
Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands 
museum formulerat mål för att stärkta gå de nya upp
gifterna tillmötes. Den 20 november antog landstings
fullmäktige såväl kulturplan som en förstärkt budget. I 
denna ingår en anslagshöjning om 500 000 kr till utveck
lingsinsatser kring Arkiv Gävleborgs arkivpedagogiska 
arbete – en julklapp som landar i våra öppna armar. 
Arkivpedagogiken är arkivets spjutspets och en resurs 
som vi önskar vidareutveckla och nu ges goda förut
sättningar för detta. Bollen ligger hos Kulturrådet och vi 
inväntar beslutet om kulturplanen som beräknas tas i 
slutet av januari 2013.

Glädjande är att såväl Gävle kommuns kulturnämnd 
som Landstingets nämnd för tillväxt och regional ut
veckling förlagt vardera ett möte till Arkiv Gävleborg un
der 2012.

Ett orosmoln för framtiden är den stora förändring 
som pågår inom föreningslivet, samtidigt som nya med
lemmar ansluter sig, upphör eller omorganiseras och 
sammanslås befintliga medlemsorganisationer, vilket på 
sikt kan innebära en åderlåtning av kåren.

En förutsättning för en kvalitetsfylld och långsiktig 
verksamhet är en stabil ekonomisk grund.

Arbetet med att säkra ekonomin för kommande år 
måste fortsätta oförtrutet.  Genom samverkan och sam
arbete, såväl inom som utanför länet, samt med förståelse 
från våra bidrags givare och inte minst med en engagerad 
och kunnig personal, tror styrelsen på en fortsatt god ut
veckling. Ett gott arbete har genomförts under 2012 och 
styrelsen ser positivt på framtiden.

Ett stort tack riktas till bidragsgivare, medlemmar och 
till personalen.

Gävle i januari 2013
Barbro Eriksson/Enligt uppdrag

Verksamhetsplan 2013

•	 Arbeta enligt uppdragsöverenskommelsen 
med TRU

•	 Utveckla arkivpedagogiken 

•	 Digitalisera ca 3 000 affischer

•	 Erbjuda grundläggande kurs i arkivkunskap 
för länets föreningar

•	 Nätverksbyggande inom näringslivet

•	 Ordna och förteckna ca 70 hyllmeter 
arkivalier

•	 Fortsätta dokumentationen om 
kooperationens historia i Gävleborg

•	 Fortsätta inventeringsarbete rörande 
pingströrelsen

•	 Öka antalet medlemmar

•	 Samverkan inom ABM-gruppen
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Resultaträkning

Intäkter        Budget 2012 Bokslut 2012               Budget 2013       
Statsbidrag/Förenings-och näringsliv 436 000 436 000,00
Landstingsbidrag 1 990 000 1 990 000,00 2 976 0001

Bidrag AMV 620 000 662 808,00 600 000
Bidrag Gävle kommun 310 000 310 000,00 300 000
Bidrag övriga kommuner 200 000 208 048,00 210 000
Medlemsavgifter 410 000 410 685,00 420 000
Projekt/Arkivpedagogik 50 000 10 000,00 40 000
Räntor 40 000 57 889,27 70 000
Övriga intäkter 106 325,00 50 000                               
Ianspråktagna reservationer 210 000 313 312,00
Summa:              4 266 000 4 505 067,27 4 666 000

Kostnader
Löner egen stat 1 145 000 1 211 847,00 1 200 000
Löner AMV 725 000 726 330,00 755 000
Lönebikostnader 603 000 615 327,00 615 000
Pensionskostnader 205 000 207 370,00 170 000
Personalvård 30 000 28 680,20 30 000
Lokalhyra 1 140 000 1 136 747,50 1 150 000
Övriga lokalkostnader 55 000 91 162,50 60 000
Inventarier 50 000 75 253,00 66 000
Arkivvård 25 000 17 174,00 25 000
Kontorsmaterial 20 000 35 677,75 35 000
Litteratur 15 000 17 928,00 20 000
Service och underhåll 57 000 79 884,00 80 000
Telefon 15 000 19 064,00 25 000
Porto 25 000 22 599,50 25 000
Resor/traktamenten 20 000 18 941,00 40 000
Kurser/konferenser 20 000 4 400,00 20 000
Information och möten 46 000 77 158,99  80 000
Försäkringar 5 000 4 620,00 5 000
Konsultarvode 15 000 21 182,00 25 000
Projekt/Tillgängliggörande 90 988,00
Utvecklingsinsatser 200 000
Projekt/Väckelserörelsen 50 000 10 000,00 40 000
Övriga kostnader 666,50

Avskrivningar
Utdelning fonder
Vinst vid avyttring av fonder       

                     -2050,74
-13 628,54           

Årets resultat 7 745,61
Summa: 4 266 000 4 505 067,27 4 666 000

2012 års bidrag från Landstinget Gävleborg, 1 990 000 kr inkl Statsbidrag/Föreningsarkiv om 294 000 kr 
samt Statsbidrag/Näringsliv om 142 000 kr har räknats upp med 2% och utöver detta ingår en ökning av 
verksamhetsbidraget med 500 000 kr.
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Balansräkning

Tillgångar Ing balans Utg balans
Swedbank 2 528 862,02 1 218 892,35
Plusgiro 3 208,49 932,49
Fasträntekonto 0 1 000 000,00
Aktier, fonder och andelar 128 366,59 144 045,87
Kundfordringar 2 084,00 540,00
Interimsfordringar 334 425,00 361 935,00
Skattekonto 71 212,00 532,00
Kassa 362,00 243,00
Summa: 3 068 520,10 2 727 120,71

Skulder
Leverantörskulder 67 393,00                         27 176,00
Interimsskulder 1 200,00 1 200,00
Upplupna arbetsgivaravg 171 889,00 181 870,00
Upplupen löneskatt på pension 28 385,00 39 200,00
Personalens källskatt 34 860,00 40 859,00
Reservation Projekt/ Inventeringar 55 460,00 55 460,00
Reservation medlemsgåvor 129 160,00                      130 160,00 
Reservation Kommunala medel 16 000,00 0
Reservation Projekt Arkivpedagogik 50 000,00 40 000,00
Reservation Projekt tidsbegr anställning 450 000,00 239 091,00
Pensionsfond 312 779,00 315 368,00
Inventariefond 710 133,15 607 730,15
Trygghetsfond 818 510,07 818 510,07
Eget kapital 186 747,76 222 750,88
Årets resultat                       36 003,12 7 745,61
Summa:                  3 068 520,10                                2 727 120,71

Revisonsberättelse
Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2012. 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 27 februari 2013

Eric Thollin  Hans Lofors  Rose Eriksson

2012-12-31 Aktiefonderna har värderats till anskaffningsvärdet 144 045,87.
Marknadsvärdet per 2012-12-31 141 187,48.
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Medlemsutvecklingen 2003 - 2012

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nya och upphörda medlemskap under åren 2003 - 2012. Det totala antalet 
medlemmar uppgick vid årets slut till 607.

Besöksutvecklingen 2003 - 2012
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Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 2003 - 2012. 2004/05 hade arkivet begränsat 
öppethållande, orsakat av flyttningsaktiviteter.
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Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2012 års slut. 105 nya arkiv har tillkommit 
och kompletteringar/revideringar har sammanlagt gjorts till 127 arkiv. Det totala antalet arkiv uppgick vid 
årsskiftet till 5591.

Arkivtillväxten 2003 - 2012

Volymökning 2003 - 2012
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Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer under perioden 2003 - 2012. Årets ökning 
uppgick till 1 443 volymer.
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Ordnade arkiv 2003 - 2012
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Reviderade
Kompletteringar
Nya arkiv

Diagram 5. Diagrammet visar antalet nya arkiv som ordnats och antalet äldre arkiv som kompletterats eller 
reviderats. 2007 - 2012 har även statistik på reviderade arkiv registrerats.
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Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet samt årets ökning. Kommu ner med 
vit marke ring är inventerade. Kommun med streckad markering är endast delvis inventerad.
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A U Wahlberg AB, Gävle
Guldsmed Anders Ulrik Wahlberg startade sitt 
företag 1871 som fortsatte i familjens ägo fram 
till 1966. Då sålde sonsonsonen guldsmed Bo 
Wahlberg till Hallberg Guldsmeds AB. Namnet 
behölls dock på företaget fram till 1974 då det 
ändrades till Hallbergs guld.
Fotografierna visar guldsmedernas verkstäder, 
den gamla bilden från början av 1900-talet är 
verkstaden som låg i anslutning till butiken på 
Drottninggatan 28, Gävle. Till vänster vid bordet 
på bildens högra sida sitter guldsmed John 
Sundström.
1944 utökades firman med en verkstad på 
Brynäsgatan 13, bilden från 1950 visar ljusa 
moderna lokaler. I mitten sitter guldsmed 
Tore Pettersson som senare öppnade en egen 
guldsmedsaffär, vilken idag drivs av hans barn 
och barnbarn.



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  
     

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

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

Arkiv Gävleborgs årsmöte
onsdag 24 april 2013
Torsåkers bygdegård

Solbergaleden 28, Torsåker

15.00 kaffe och smörgås serveras
därefter följer årsmötet

Dansarberget – svensk stålindustris vagga
Lars Holmgren, Åke Edvardsson, Annika Berglund och Jonny Larsson från föreningen 

Kråknäsjärnet berättar den märkliga historien
Årsmötesförhandlingar

Välkomna!


