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De samlade in pengar till bygget av Hofors Folkets hus. 
När huset väl var byggt vävde de gardiner, skurade golv 
och kokade kaffe till mötena. På sina egna möten dis-
kuterade de allt från kvinnans plats i politiken till gram-
mofonmusik och sur mjölk i bolagsboden.

Det handlar om Hofors kooperativa kvinnogille.
I bakgrunden på flera gamla bilder skymtar kvinnornas 

färgstarka symbol, ett standar i rött och limegrönt med en 
kvinna i centrum.

Kvinnogillets före-
gångare var Hofors 
kvinnoförening som 
bildades 1907. Ett av 
föreningens mål var 
att skrapa ihop pen-
gar till bygget av 
Folkets Hus. Kvin-
norna sydde, stickade 
och broderade. Al-
stren såldes på auk-
tion och förtjänsten 
användes till köp av 
andelar i Folkets hus.

Kvinnorna samar-
betade med både 
frikyrka och nykter-

hetsförening men var en del av arbetarrörelsen. På möte-
na sjöng de ”Arbetets söner”. De försökte locka radikala 
och frispråkiga kvinnliga talare till Hofors som Maria 
Qvist, Frida Stéenhoff och Helene Ugland.

Hoforskvinnorna diskuterade frågor som ”Böra vi 
kvinnor deltaga i politisk verksamhet. I protokollet ser vi 
att alla kvinnorna tyckte det. De tog också upp lokala 
problem som ”Vissa lärares beteende mot skolbarnen 
efter demonstrationen”. Barn som varit med i första maj-
demonstrationen 1908 hade tydligen drabbats av någon 
typ av trakasserier.

1909 invigdes Folkets Hus och då föll ”kvinnogörat” 
på deras lott. De fixade gardiner, samlade in pengar till 
lampor och eftersom de skulle sköta städningen köpte de 
in vaxduk, rotborste, diskviska och såpa.

Samma år bröt storstrejken ut, den ledde till att fack-
ligt aktiva arbetare blev ”svartlistade”. För många som 
hade svårt att hitta nytt jobb blev emigration till Amerika 
den enda utvägen. I november 1909 ser vi i protokollet 
hur kvinnorna diskuterade frågan:

”§ 4. Jordes ett uttalande om emigrationen, vari det 
framhölls det orätta i att emigrera i det att de yngsta och 
bästa krafterna reste ur landet, lämnade åldringar samt 
barn att sjelva strida. Varföre mötet var för att om möjligt 
ingen skulle emegrera utan vara kvar och helpa till att om-
skapa Sverige till ett verkligt fosterland der alla kan föra ett 
människovärdigt liv.”

För Hofors – med kvinnan i centrum

Hofors kvinnoförenings första stadgar 
finns bevarade i arkivet. 

Standaret syns i bakgrunden på bilden från julen 1940 när kvinnogillet firade 30-årsjubileum. 
Notera att några bär husmodersdräkter. Standaret är troligen från tidigt 1920-tal.
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Efter tre år lades kvinnoföreningen ner, men den åter-
uppstod direkt i form av ett kooperativt kvinnogille. 
Medlemskåren var i stort sett densamma, men nu ingick 
man i den kooperativa rörelsen och skulle stötta både 
den egna butiken och Folkets Hus.

I början var kvinnorna inte riktigt nöjda med den ko-
operativa butiken i Hofors. För lite kött och charkuterier, 
tyckte de. För att inte tala om margarinet! Klagomålen på 
kooperativa föreningens eget margarin ledde till att kvin-
norna fick testa fyra olika sorter.

Kvinnogillet drev också frågor om utbildning och 
hälsovård, som att Hofors borde ha en högre folkskola 
och att ”bolaget” borde ordna bättre badhus och tvättstu-
gor. Så fortsatte arbetet genom åren: Med politiska dis-
kussioner, paketauktioner, kurser, fester och insamlingar 
till humanitära ändamål som sanatoriet i Mohed och 
kvinnornas semesterhem i Vadtorp.

Städandet och kaffeserveringen i Folkets hus skötte 
kvinnorna ända tills ”nya” Folkets Hus startade ett eget 
kafébolag med anställd personal 1941.

Den snabba samhällsutvecklingen efter andra världs-
kriget avspeglas tydligt i kvinnogillets arkiv. Djupfryst 
mat, kost och hälsa och till och med skönhetsvård blir nu 
aktuella ämnen. I slutet på 1970-talet avtar aktiviteten 
och föreningen får svårt att locka nya medlemmar. 
Ulla Ejemar

Kvinnorna samlade framför Hofors Folkets Hus, troligen från 1910-talet.  En av dem bör vara Hilda Forsling som var drivande 
kraft i flera år. Foton ur arkivet från Hofors Kvinnogille.

Adressen tack!
Har föreningen bytt kontaktperson, adress eller 
e-postadress? Glöm inte att meddela Arkiv 
Gävleborg så vi kan uppdatera informationen 
i medlemsregistret. Skicka gärna via e-post till 
arkivet@arkivgavleborg.se. 

Dags att lämna in arkiv?
Var det länge sedan föreningen lämnade in 
material till arkivet? Då kanske det är hög tid nu. 
En del av arkivets medlemmar dröjer tyvärr 
väldigt länge mellan varje inlämning. Det kan 
leda till att luckor i arkivet inte upptäcks innan 
det är för sent, handlingar kan ha försvunnit och 
ansvariga slutat eller till och med avlidit. 
Kontakta oss helst innan leveransen så kan vi ge 
bästa service. Telefon 026-10 88 70 eller e-post 
arkivet@arkivgavleborg.se. 
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Hofors Allmänna Idrottsförening, som bildades 1924, 
har genom åren presterat fina resultat i en rad olika gre-
nar. Skidor och fotboll har funnits med på programmet 
sedan starten. På friidrottsarenorna har stjärnor som 
medeldistanslöparen Olle Åberg (sedermera Gefle IF) 
och släggkastaren Birger Asplund försvarat klubbens 
färger i åtskilliga stora mästerskap. Mindre känt är kan-
ske att HAIF under en kort men intensiv period kring 
mitten av förra seklet hörde till Sverigeeliten i simsport, 
inklusive den då så populära idrotten vattenpolo.

Allt började med att Hofors fick en för sin tid 
toppmodern simanläggning sommaren 1932, ett kall-
badhus vid nedre dammen intill Storgatan. Nu hade man 
goda förutsättningar att ta upp kampen med distriktets 
storklubbar, främst Harnäs Simsällskap och Gefle Sport- 
och Gymnastikförening.

Under 1930-talet etablerade sig HAIF som en klubb 
att räkna med i simsammanhang. Sin första stora triumf 
firade man redan sommaren 1933 när Britta Åberg lyck-
ades vinna DM på 200 m bröstsim. Även vattenpololaget 
kunde snart mäta sig med de bästa i Gästrikland. Men 
Hoforssimningens riktiga storhetstid tog egentligen sin 
början först i mitten 1940-talet. Den som mer än någon 

annan kom att personi-
fiera den här epoken 
var Per-Olof Östrand, 
Hofors mest fram-
gångs rika idrottare ge-
nom tiderna.

Östrand fick sitt ge-
nombrott 1944 när han 
vann DM för juniorer 
på 400 m frisim. De 
följande åren gjorde 
han så pass väl ifrån sig 
i både nationella och 
internationella mäster-
skap att han som 
18-åring togs ut i trup-
pen till London-OS 
1948. Östrand tillhörde 
nu den yppersta eliten 
inom svensk simsport.  

Det kom inte som någon större överraskning när han 
lämnade Hofors för Borås och storklubben IF Elfsborg 
våren 1951. Nästa olympiska spel närmade sig. Skulle 
han ha någon chans att konkurrera om medaljerna där så 
krävdes att han kunde träna ordentligt året om och inte 
bara, som i Hofors kallbadhus, några månader på som-
maren när vädret tillät. Flytten och hårdsatsningen gav 
resultat. Vid Helsingfors-OS 1952 tog han bronsmedalj 
på favoritdistansen 400 m frisim.

Våren 1954 återvände Östrand till Hofors AIF. Han 

När Hofors var simsportens metropol i Gästrikland

Simning i kallbadhuset. Tidigt 1950-tal.

Simmaren och vattenpolospelaren 
Per-Olof Östrand, Hofors främste 
idrottare genom tiderna med en 
bronsmedalj från Helsingfors-OS 
1952 som främsta merit. 
Foto: Lundhs Foto
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fortsatte visserligen att simma hem svenska 
och internationella mästerskapstitlar, men i 
första hand ägnade han sig nu åt vattenpolo. 
Med Östrand i laget lyckades Hofors vinna di-
vision II säsongen 1956 och kvalificerade sig 
därmed för spel i allsvenskan. Den avgörande 
matchen spelades hemma i kallbadhuset. Vat-
tentemperaturen lär ha uppgått till blygsamma 
13 grader.

Hoforsbornas intresse för simning och i 
synnerhet vattenpolo var enormt fram till och 
med senare delen av 1950-talet. Men efter 
några vädermässigt dåliga somrar började det 
stå klart att en simhall behövdes om simsport-
en skulle ha någon framtid på orten. Det var, 
som det konstaterades i simsektionens års-
berättelse för 1960, ”svårt för de aktiva att upp-
visa någon riktig träningsglädje när vat-
tentemperaturen visar att det ligger närmare 
till hands att spela bandy än att idka simsport”.

I början av 1960-talet avtog entusiasmen 
för såväl simning som vattenpolo i Hofors. Antagligen 
bidrog en kombination av faktorer som alla, direkt eller 
indirekt, hängde ihop med simhallsfrågan. Kallbadhuset 
hade passerat bäst före-datum med råge. Det blev svårt 
att locka en ny generation simmare när träningsmöj-
ligheterna var så bristfälliga. För att de som ändå satsade 
på simsport skulle få riktig träning året om krävdes långa 
och dyra resor, företrädesvis till Gävle där Strömbadet 
hade öppnat 1960. När det gällde vattenpolo var läget 
särskilt prekärt. HAIF var nu den enda klubben i Gästrik-
land som hade ett lag i seriesystemet. När motståndarla-

gen fanns utspridda över hela Mellansverige blev det i 
längden alltför kostsamt och tidskrävande att hålla på. 

På vårvintern 1966 fick man till slut sin efterlängtade 
simhall. Men då var det redan för sent. Simsektionen 
inom HAIF hade praktiskt taget lagt ner verksamheten. 
Det skulle dröja till slutet av 1970-talet innan det blev 
någon fart på simningen i Hofors igen. Men då skedde 
det inte i HAIF:s regi utan i den nystartade klubben Sim-
77. Någon renässans för vattenpolo har vi emellertid inte 
fått se än, vare sig i Hofors eller i våra trakter i övrigt.
Jörgen Björk

Hoforshallen invigdes i början av 1966. Vid det laget hade intresset för simsport i Hofors redan prak-
tiskt taget dött ut. (Foto: Hans Erik Henriksson ?)

Hofors AIF:s vattenpololag som i slutet av 1950-talet hörde till Sverigeeliten.
Stående fr v: Henrik Eriksson, okänd, Bo Hesse och Börje Wallin. 
Knästående fr v: Hans “Bullen” Berglund, okänd målvakt, Anders Billow
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Vem tittar inte på anslagstavlor? Där ser man ofta vad 
som är på gång. Händer det något som man inte får 

missa?
Affischer och olika typer av anslag kastas ofta när de 

inte längre är aktuella. Det är synd för ibland är de in-
tressanta dokument värda att bevara.

I Arkiv Gävleborg finns mer än 3 000 affischer beva-
rade från olika organisationer. Närmare 200 av dem 
kommer från olika aktörer inom Hofors kommun. De 
berättar om politiska demonstrationer, föredrag, idrotts-
tävlingar och det lokala nöjesutbudet.

Rollen som ”anslagstavla” har nu ofta tagits över hem-
sidor och sociala medier som Facebook. Vad betyder det 
för framtiden? Kommer vi att kunna se vad föreningarna 
var engagerade i och vilka arrangemang de lockade med?

Här på Arkiv Gävleborg brukar vi påminna om att det 
som finns i datorn eller på en hemsida kan försvinna 
snabbt. Datorn kan krascha, digitala format och system 
byts ut. Hemsidor kan släckas ner. Än så länge är därför 
vårt råd: Skriv ut det som ska bevaras! Det gäller proto-
koll, avtal och årsberättelser, viktig e-postkorrespondens 
och andra dokument som berättar om föreningens 
verksamhet.

För visst är det intressant se vad de gamla affischerna 
här intill har att berätta? Vi får tacka dem som tänkte på 
att spara dem för framtiden!
Ulla Ejemar 

Affischer är också historiska dokument 

Vinterkriget och finska fortsättningskriget 1939 - 1944 drabbade den finska civil-
befolkningen mycket hårt. Insamlingar av kläder, mat och pengar organiserades 
både lokalt och på riksplanet. 

Massarbetslöshet präglade 1930-talet. Här en 
affisch från Hofors 1931. 

Affischen från Hofors FNL-grupp 1974 visade 
engagemanget för Vietnams sak.

Man tävla i allt, även i att skämta. ”Matchen” avgjordes 1950 och bakom arrange-
manget stor HAIF.

Arne Borg var på 20-talet världens bästa manliga simmare. Han drog-
förstås stor publik när HAIF bjöd in honom till Hofors på 30-talet. 
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1957 höll folkomröstningen om pensionerna. Metall lockade till 
mötet med sång och film.

Vinterkriget och finska fortsättningskriget 1939 - 1944 drabbade den finska civil-
befolkningen mycket hårt. Insamlingar av kläder, mat och pengar organiserades 
både lokalt och på riksplanet. 

Man tävla i allt, även i att skämta. ”Matchen” avgjordes 1950 och bakom arrange-
manget stor HAIF.

Arne Borg var på 20-talet världens bästa manliga simmare. Han drog-
förstås stor publik när HAIF bjöd in honom till Hofors på 30-talet. 

Konsum sattes 1938 i blockad av syndikalisterna, Hofors 
lokala samorganisation.

IOGT-logen Hofors minne gjorde 1955 reklam för sin 
auktion, alstren kunde ses i Julius Olssons skyltfönster. 
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När Papperstrean behövde en ny fana gick man till arkiv-
et. Där fastnade man för föreningens äldsta fana, invigd 
redan 1921. Den fick bli förebild för den nya som invig-
des i maj på Pappersindustriarbetareförbundets jubile-
umskongress i Gävle.

Papperstrean håller liv i traditionen
– Vi hade funderat ett tag på att skaffa en ny, berättar 

studieorganisatören Tomas Hjalmarsson som kläckte 
idén. 

– Vi visste från början att vi ville ha en målad fana, 
som den första.

Avdelningen har genom åren haft flera fanor som bli-
vit slitna, bland annat ett par med en massakokare i cen-
trum. Nu ville man återknyta till historien och den första 
fanan. 

Efter lite letande fick Tomas Hjalmarsson tips om Bar-
bro Sundström som genom åren målat många fanor. Det 
visade sig att hon pensionerat sig, men när Tomas Hjal-
marsson ringde 82-åriga Barbro i Bastuträsk svarade hon 
ändå: ”Visst ska jag hjälpa er”. 

Papperstreans nya fana blev hennes sista. Fanan har 
precis som den första en bild på fabriken i centrum. Pap-
perstrean bjöd henne till kongressmiddagen och invign-
ingen av fanan. 

Invig ningsceremonin bekräftar att fanan föreningens 
samlande symbol. 

Tomas Hjalmarsson med Papperstreans nya fana som är målad med den äldsta som förebild. På den nya lyder textraden ”Män-
niskovärde till alla är vårt mål”.  Foto: Per-Erik Jäderberg

Papperstreans äldsta fana från 1921 är mycket sliten. Den för-
varas i dag i Arkiv Gävleborg.
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Vid invigningen av 1921 års fana anlitades fotograf för att föreviga händelsen. Bild ur Papperstreans arkiv i Arkiv Gävleborg.

– Hur gör man när man inviger en fana? Vi visste ju 
inte, det var så länge sedan sist, säger Tomas Hjalmars-
son. 

Det har varit vanligt med mässingsorkestrar och tal 
till fanan. Tomas efterforskningar visade att det, inte 
minst inom det militära, också förekommit att man spi-
kat fast duken vid stången under invigningen. Så fick det 
bli och Barbro Sundström var en av dem som fick slå i en 
symbolisk spik. 

Fanan kommer, precis som de föregående, att använ-

das vid högtidliga tillfällen som 1 majdemonstrationer, 
kongresser, årsmöten och medlemmars begravning. 

Pappers avdelning nummer 3 i Karskär har en lång 
historia. Den firade 100-årsjubileum 2013 och var den 
som tillsammans med Pappers i Skutskär tog initiativ till 
att bilda Pappersindustriarbetareförbundet 1920.

I Arkiv Gävleborgs samlingar finns fler än 700 fanor, 
standar och banderoller. De kan ses på arkivets hemsida 
www.arkivgavleborg.se
Ulla Ejemar

Katarina åkte på hämtningsrunda

I maj åkte Arkiv Gävleborg runt i länet och hämtade 
arkiv från medlemmar. Samtidigt erbjöd vi arkivkurs-

er på tre orter i länet. Vår arkivarie Katarina Nordin höll 
i både kurser och hämtning. 

Vi hämtar inte arkiv varje år, det görs med några års 
mellanrum för att underlätta för föreningar som har 
svårt att ta sig in till arkivet i Gävle med en leverans. 15 
organisationer nappade på erbjudandet. Några exempel 
på organisationer som levererade in material: Fors-
brokyrkan, FUB i Voxnadalen, Forskarföreningen Alir, 
PRO i Ockelbo och Rengsjö, Norrala hembygdsförening 
och IOGT-logen Olof Bergströms minne. 

Arkivkurserna hölls vid fem tillfällen på tre orter – 
Bergsjö, Bollnäs och Gävle. 27 personer deltog, de flesta 
representerade olika medlemsföreningar men kurserna 
var öppna även för icke-medlemmar. I kurserna ingick 
tips om vad som är viktigt att bevara och hur det kan 
göras på ett bra sätt liksom viss information om digitalt 
bevarande.

Katarina Nordin tar hand om leveranser från hämtningsrun-
dans i vårt uppackningsrum.
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Jordgubbar hör sommaren till och många har njutit av 
de söta bären från Bergsjö. Under gynnsamma somrar 

skördades så stora mängder Bergsjöjordgubbar att de 
såldes i både norra och södra Sverige. 1945 ska ha varit 
ett rekordår när över en miljon liter bär från Bergsjö sål-
des

Det norrländska klimatet med svala nätter och långa 
dagar ger jordgubbarna fin smak. Det är jordbruksver-
kets förklaring till att Bergsjö blev ett framgångsrikt od-
lingsdistrikt som stod sig väl i konkurrensen med odlin-
garna söderut.

För att ta tillvara sina ekonomiska intressen startade 
odlarna i Bergsjö en förening. Varje medlem skulle lever-
era “friska, rena och nyplockade bär i fulla mått i rena 
starka lådor om 30 st 1-liters förpackningar”, enligt stad-
garna.

Till en början levererade odlarna själva sina bär med 
häst och vagn till ett magasin vid järnvägsstationen. 
Därifrån fraktades jordgubbarna på järnväg via Har-
månger och vidare ut i landet för försäljning. 1951 hade 
jordgubbsodlareföreningen drygt tusen medlemmar 
från norra Hälsingland fördelade på sex kretsar: Bergsjö, 
Gnarp-Jättendal, Harmånger-Ilsbo, Hassela, Hudiksvall 
och Dellen. Bär som inte kunde säljas färska tog Bergsjö 
Fruktindustri hand om. På 1960-talet minskade odlin-
garna och föreningen lades så småningom ner.     
Camilla Larsson

Solvarma jordgubbar från Bergsjö

Tre okända damer i Bergsjö har precis 
köpt jordgubbar. Foto: Sockenbilder/
Bergsjö hembygdsförening.

Artikeln är hämtad ur arkivets blogg ”Dokument i fokus” 
som innehåller över 200 artiklar. Bloggen finns på arkiv-
ets hemsida www.arkivgavleborg.se

I april hölls Arkiv Gävleborgs årsmöte i Hudiksvall. Där 
fick vi låna hörsalen på Hälsinglands museum. När-

mare 30 personer deltog i mötet som inleddes med att 
antikvarie Joel Bergroth berättade om projektet Romska 

bilder, ett samarbete mellan 
Romskt kulturcentrum i 
Malmö och museet.

Krister Lundgren från 
IOGT/NTO fick i uppdrag att 
leda årsmötesförhandlingar-
na. 

Anéa Elfving omvaldes till 
ordförande. Till ny ordinarie 
ledamot i styrelsen valdes In-
ger Schörling. Hon ersätter 
Börje Edoff från Hudiksvall 
som avsagt sig omval. Han 

Årsmöte med avtackning
har representerat nykterhetsrörelsen i arkivets styrelse i 
hela femton år. Han har bland annat medverkat till att 
flera arkiv från IOGT-NTO nu finns bevarade i Arkiv 
Gävleborg.

Arkivets ordinarie styrelseledamöter är nu:
Anéa Elfving, SEKO, ordförande, Jan Hovdebo, Gävle-
borgs idrottsförbund, vice ordförande och Barbro Sollbe, 
Liberalerna, Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg, 
Anita Jabin, Moderaterna, Håkan Bellander, Mellansven-
ska handelskammaren, Hans Wahlbom, TCO Gävleborg 
och Sergio Manzanares, Socialdemokraterna i Gävle. 
Elisabeth Lindström är av Region Gävleborg utsedd leda-
mot i styrelsen.

Årsmötets protokoll med uppgifter om samtliga för-
troendevalda kan rekvireras från Arkiv Gävleborg via 
telefon 026-10 88 70 eller e-post ulla.ejemar@arkivgavle-
borg.se

Börje Edoff avtackades 
med blommor. Foto: 
Camilla Larsson. 
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Drygt 50 personer kom till Arkiv Gävleborg för att 
fira kvinnodagen 8 mars. Arkivet hade öppet hus 

med utställning, visningar i arkivet och föredrag om agi-
tatorn Kata Dalström av historikern och författaren 
Gunnela Björk.

En anledning till att vi höll öppet hus just på kvinno-
dagen var att arkivet bidragit med artiklar till Svenskt 
Kvinnobiografiskt Lexikon som lanserades samma dag. 
Lexikonet finns tillgängligt på internet och syftet är att ge 
fler kvinnor plats i historieskrivningen. Arkivets peda-
gog Camilla Larsson har skrivit arkivets bidrag. De 

Öppet hus med kvinnor i arkivet 
hand lar om Karolina Själander, läraren som bland annat 
grundade flickskolan i Gävle, och Tekla Swedlund, gym-
nastikdirektören som introducerade basketsporten i 
Sverige.

Under dagen lyfte arkivet fram fler historiskt in-
tressanta kvinnor med anknytning till Gävleborg, bland 
andra Hoforsfödda Kerstin Hesselgren, yrkesinspektris 
och liberal som blev första kvinnan i riksdagen, Edit 
Kindvall, rösträttskvinna och organisatör inom modera-
terna och Maria Qvist, socialdemokrat och rösträtts-
kvinna som organiserade Gävles tjänarinnor.

Historikern Gunnela Björk berättade om Kata Dalströms liv. Björk har skrivit en bok om den socialistiska agitatorn som reste flitigt i 
länet under tidigt 1900-tal.

Gävle s-kvinnors kör sjöng om ”Kata-Prata” som användes 
inom den kvinnliga rösträttsrörelsen i början på 1900-talet. 

Camilla Larsson lyfte i visningar fram kvinnohistoria ur arkiven.
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Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00  
kvällsöppet måndagar 8.30 - 19.00 jan - maj, sept - dec

Arkiv Gävleborg
Fältskärsleden 10
802 80 Gävle 
tel 026 - 10 88 70
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se
www.facebook.com/arkivgavleborg.seRedaktion: Ulla Ejemar, Agnetha Nellfors

FIRA ARKIVENS DAG MED OSS!
Tid: Lördag 10 november kl: 11 - 15

Plats: Hofors hembygdsgård

Utställning, korta föredrag, tipsrunda
Fika finns att köpa

Ett samarbete mellan Arkiv Gävleborg och Hofors Hembygdsförening

På förstasidan visar vi några av de 45 fanor och standar från Hofors och Torsåker som finns i Arkiv Gävleborgs sam-
lingar. Arkivet har mer än 700 fanor, standar och banderoller från olika organisationer i länet. Alla finns avfoto-

graferade på vår hemsida www.arkivgavleborg.se. Titta in där!


