
Hela församlingen i Betaniakapellet samlad bakom orgeln. Året är 1902 och Hudiksvallsbaptister har just köpt en ny fin orgel, vilket 
måste förevigas. Församlingen med 220 medlemmar hade god ekonomi, den hade råd att köpa en kraftfull orgel, visar de bevarade pro-
tokollen. Fotografen J O Wiklund tog bilden. I det här numret av ArkivXet hittar du bland annat fler bilder och artiklar som berättar 

föreningshistoria från Hudiksvall kommun. 

årgång 26 nr 2/2019information från arkiv gävleborg

Hudiksvalls kommun
Tema:  
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En dag i mars 1909 träffades några ledare från klub-
barna Strands S.K och IF Kullen för att gemensamt 

bilda en ny idrottsförening, Hudiksvalls IF. 
Att föreningen har en lång och innehållsrik historia 

med många olika verksamheter och evenemang syns i de-
ras dokument som finns sparade. Föreningen är en av 38 
olika gymnastik- och idrottsorganisationer från Hudiks-
valls kommun som har arkiv bevarade i Arkiv Gävleborg.  

Hudiksvalls IF har genom åren haft en bred verksam-
het. Exempel på olika idrotter som bedrivits i föreningen 
är: bandy, ishockey, varpa, cykling, hastighetsåkning på 
skridskor, konståkning, orientering, skidorientering,  
bordtennis, handboll och simning.

Fotbollen fanns med redan från starten, det var dock 
inte så många medlemmar inledningsvis, men det räckte 
till att bilda ett fotbollslag. I föreningens historik som 
skrevs till 90-årsjubilet berättas att klubben 1912 anslöt sig 
till Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund, 
samt Svenska fotbollsförbundet och Hälsinglands idrotts-
förbund och i samband med detta anmälde sig klubben 
också till distriktsmästerskapet. 

Ett stort evenemang gick av stapeln i februari 1929 då 
föreningen tillsammans med Strands IF anordnade Vin-
terspelen i Hudiksvall. Det var första gången som de hölls 
i Hudiksvall. 

Skidstadion låg vid Fredens Kulle, i närheten av dagens 
Glysisvallen. Skidspåren gick upp mot Benrangelsberget, 
ner mot Hede, över Fjällmyren och sen tillbaka till skidsta-
dion. Natten innan första tävlingen snöade det kraftigt, så 
tremilen blev jobbig för åkarna. Segraren, Alfred Dahl-

qvists kommentar ska 
ha varit ”Fin terräng 
och tung bana”. Det 
var inte bara män som 
tävlade. Enligt täv-
lingsprogrammet var 
det 31 kvinnor som 
körde 10 km. Segrare i 
damtävlingen blev 
Elin Henriksson, IFK 
Mora.

Förutom längdski-
dor stod också back-
hoppning på pro-
grammet. Hopptäv-
lingarna lockade stor 
publik. 6 400 åskådare 
såg hopparna i den 
nybyggda backen på 
Högliden. 

Många i bygden var 
involverade i arrangemanget kring Vinterspelen. Öpp-
ningshögtid hölls i kyrkan och ärkebiskopen Nathan Sö-
derblom talade. 

I historiken från 90-årsjubilet kan man läsa lite kuriosa 
som att Nore Bodell fick 2.13 Kr för att han skötte orgel-
trampningen i kyrkan och att Sven Carlsson ordnat ett lä-
kararvode på 3 kr till Gustaf Söderstedt som fick en 
”grundlig förkylning i skidbacken”.
Solveig Östlund Blomgren

De kvinnliga deltagarna som täv-
lade under Vinterspelen i Hudiks-
vall 1929 finns med i tävlingspro-
grammet.

Fotot från 1912 
föreställer fotbolls-
spelare framför ett 
mål och på baksi-
dan kan man läsa 
att match spelades 
mellan Lunds IF 
mot HIF och att 
resultatet blev 4 - 2 
till Lunds fördel.

Hudiksvalls IF - en förening med bredd
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Tema Hudiksvall
I Arkiv Gävleborg finns närmare 700 

arkiv från orter i Hudiksvalls kommun. En 
del är pyttesmå, andra är från stora  och 
tar många hyllmeter i anspråk.

Det fantastiska är att nästan alla är 
öppna för forskning. Skolelever, hem-
bygds- och släktforskare, föreningsfolk, 
professorer från universiteten – alla är 
välkomna att ta del av arkiven.

Arkiv Gävleborg bildades på 1970-talet 
med målet att samla in och bevara 
folkrörelsernas historiska dokument från 
hela Gävleborgs län. Därför har vi också 
många omfångsrika arkiv från folkrörels-
er som nykterhetsföreningar, frikyrkliga 
församlingar, fackföreningar, politiska 
partier och idrottsorganisationer. 

Men det finns mycket mer. Det finns 
arkiv från humanitära organisationer 
som Röda korset och Rädda barnen, från 
belysningsföreningar och vägföreningar 
och från gårdar, byar och företag. 

Arkiv Gävleborg har även fanor, stan-
dar, foton och affischer från organisation-
erna.

I det här numret av vår medlemstid-
ning ArkivXet ger vi några exempel på 
vad som går att hitta från Hudiksvall, men 
det finns alltså oändligt mycket mer att 
söka i för den som är intresserad. 

Titta in på arkivets hemsida 
www.arkivgavleborg.se! Där finns ett 

”Arkivsök” där man kan se vilka arkiv vi 
har. Där finns också information om 
hur man blir medlem i Arkiv Gävleborg 
och bidrar till att fler arkiv bevaras för 
framtiden. 
Ulla Ejemar

Affisch från Vinterspelen i Hudiksvall 1929 föreställer en skidåkare i 
full fart. Enligt Hudiksvalls Posten 14/2 1942 är affischen ritad av fru 
Marthe Bohm.

Karl Nilsson, framgångsrik 
idrottare i HIF (okänt år)

Ett härligt foto som finns i samlin-
garna är på en man som är så 

översållad med medaljer att han 
liknar en överklädd julgran. Det syns 
att han har nått stor framgång. 
Enligt anteckningar till fotot heter 
mannen Karl Nilsson och han var en 
av de framgångsrikaste idrottsmän-
nen i Hudiksvall IF, han tävlade i fri-
idrott, skridskor, skidlöpning med 
mera.
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Den socialistiska agitatorn Kata Dalström var där 
liksom den kände politikern Carl Lindhagen. Den 

mer okände Erik Carlsson höll ett förmodligen dun-
drande tal på temat ”Upp ur slaveriet!”

Allt utspelade sig hos gårdsägaren Olof Jonsson i Ede, 
Delsbo. Det vet vi för det finns affischer och protokoll 
bevarade från Delsbos socialdemokratiska ungdom-
sklubb. 

27 februari 1910 besökte Kata Dalström Delsbo, 
besöket var säkert ett i raden av alla hon gjorde i Gävle-
borg för att få fart på organiserandet av socialde-
mokratiska arbetarkommuner och ungdomsklubbar. 
Resultatet blev en ny klubb, Delsbo socialdemokratiska 
ungdomsklubb. 18 unga skrev in sig di-
rekt, alla var män utom en: Anna Blom. 

Först måste den nya klubben lösa lo-
kalfrågan. Var skulle den hålla till? Ar-
betarrörelsens organisationer lånade 
ofta lokal i ordenshus om de inte hade 
ett eget Folkets hus, men i Delsbo 
gjorde man något annat. Olof Jonsson, 
en av medlemmarna som anslöt som 
direkt, erbjöd klubben en lokal på hans 
gård för 5 kronor i månaden. Åtmin-
stone ett par år framöver var hans gård 
klubbens centrum.

Klubben arbetade för att få kända talare till Delsbo. 
Den skaffade ett bibliotek, som Olof Jonsson fick sköta 
eftersom också det fanns på hans gård. Han fick för 
övrigt också vara kassör och sälja biljetter för 25 öre per 
styck när Carl Lindhagen kom från Stockholm för att 
tala. Klubben sålde tidningar som Fram och Storm-
klockan och pamfletter skrivna av Per Albin Hansson, 
han som senare skulle bli statsminister och kallas lands-
fader. Den samlade in namnunderskrifter till ett världs-
omfattande upprop för fred.

På sina möten diskuterade de militären, spriten och 
kortspelet. 23 oktober 1910 antog Delsbos socialde-
mokratiska ungdomsklubb en resolution där de lovade 

”Att motarbeta och bekämpa kortspelet och rusdryck-
erna som nedsätter människan och individens nivå 
lägre än djurens. Det åligger varje målmedveten 
klubbmedlem att motarbete dessa kulturfientliga laster 
som är det kapitalistiska samhällets bästa vapen att hålla 
mänskligheten nere i okunnighet och förtryck.”

I Delsbo fanns många andra aktiva föreningar, därib-
land IOGT-logen Förhoppningen som ordnade många 
trevliga utflykter för sina medlemmar. Delsbos SDUK 
ville inte vara sämre. När man i juni 1910 ville få fart på 

”tröga och liknöjda klubbister” bestämde man sig för att 
göra en utflykt och hyra ”Hedmans ångbåt”. I november 
samma år fick Olof Jonsson i uppdrag att ordna ”något 
trevligt” av mötena. Det blev ”java” (kaffe) och ”färska 
bagarbullar från bagerifirman Eriksson i Delsbo” som 
avnjöts till musik från handklaver.  
Ulla Ejemar

Vad hade de för sig hos Olof Jonsson?

Våren 1910 försökte klubben få en lockande talare till Delsbo. 
9 juli kom Kata Dalström. Enligt protokollet fick de som inte 
var medlemmar i klubben betala 15 öre för att lyssna på henne. 
Denna och övriga affischer finns i Arkiv Gävleborg.

Kata Dalström

Vem var  Olof Jonsson  som 
höll med lokal och ordnade både 
det ena och andra för klubben? Vi 
har ingen bild på honom och inte 
på hans gård i Ede. Kanske någon kan ge oss mer 
information om honom? Det efterlyses härmed!

?



5

Rösträtten för män 
utvidgades så att fler 
män kunde rösta i 
valet 1911. Arbetar-
rörelsen försökte mo-
bilisera väljare med 
talare om Carl Lind-
hagen, utsänd från 
Stockholm. 

Klubben i Delsbo bjöd 
även i talare från länet, 
som skogsarbetaren 
Erik Carlsson från 
Franshammar, Hassela. 
På den här affischen är 
Olof Jonssons namn 
felstavat.

Se en historisk fana!

Fejanfanan från Ljusne ställs nu ut på Länsmu-
seet Gävleborg. Fanan ingår i basutställningen 

”Historien händer här” där museet vill visa hur län-
et formats utifrån naturliga förutsättningar och 
historiska händelser. Skogen, sågverken och fram-
växten av arbetarrörelsen har där en given plats.  

Fanan ägs av Vänsterpartiet Gävleborg och in-
går i Arkiv Gävleborgs samlingar men arkivet har 
fått tillstånd att låna ut den till museet. 

Att det blev Fejafanan beror dess symboliska 
betydelse i striden om föreningsrätten, arbetarnas 
rätt att organisera sig fackligt. I samband med 
invigningen av fanan 1905 skickades ett telegram 
till kung Oscar II. Arbetarna hade nekats att hålla 
mötet i någon av bolagets lokaler eller på bolagets 
mark, bolaget ägde ju hela bruket. Mötet hölls 
därför på ”Fejan”, en allmän plats. 

Telegrammet var avsett att rikta ljuset mot miss-
förhållande på bruket, vilket det också gjorde. Tele-
grammet löd: 

”Eders Majestät 1500 fattiga arbetare från Ljusne 
och Ala i brist på annan plats samlade till fest å 
allmänna landsvägen, sända Eders Majestät och re-
geringen en hjärtlig hälsning och ett innerligt tack 
för ådagalagd vishet och fredskärlek. Minnet af 
densamma skall sent gå ur folkets minne, Lefve ko-
nungen! Å mötets vägnar C. J. Lindahl Aug. Gill-
berg”

Fejanfanan vittnar också om hur arbetarrörelsen 
splittrades i samband med ryska revolutionen 1917, 
då vänstern och socialdemokratin gick skilda vägar. 
I Ljusne tog Ljusne-Ala Kommunistiska Ungdoms-
klubb över fanan och ändrade texten.  
Ordet ”socialdemokratiska” målades över och er-
sattes med ”kommunistiska”. 
Ulla Ejemar

Fejanfanan visas nu på 
Länsmuseet tillsammans 
med affischer ur Arkiv 
Gävleborgs samlingar.

Sommaren 1910 bjöd 
klubben in till fest på 
Yterbacksholmen. 
Notera att man vid 
dåligt väder skulle 
hålla festen i lokalen 
på Olof Jonssons gård 
i Ede.
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Ett arbetslag på Iggesunds bruk. Längst till höger troligen ett par 
förmän med vit skjorta. Han med klockkedjan på magen är 
kanske högsta chefen? Vi vet inte när bilden togs, troligen 1920- 
eller 1930-tal.  De som sitter längst fram ser väldigt unga ut. 
Kanske barnarbetare? Vilka arbetsuppgifter hade de? Var de ens 
med i facket? I matriklar från Pappersindustriarbetareförbun-
dets avdelning 15 i Iggesund kan vi se att 17- och 18-åringar var 
medlemmar vid den här tiden men vi hittar inga yngre. Okänd 
fotograf.

Kvinnor ur Hudiksvalls husmodersförening samlade utanför Sten-
bo gård i Forsa där de från 1920-talet drev ett vilohem eller ”som-
marhem”. Flera av kvinnorna har den typiska husmodersdräkten. 
1955 avvecklade de verksamheten på Stenbo gård så fotot är taget 
senast då. Okänd fotograf.

1971 blev tjejerna i Hudiksvalls allmänna bollklubb dis-
triktsmästare i fotboll. Stående från vänster: Rune Granath, lagle-
dare, Annika Larsson, Lena Sjödin, Birgitta Olsson, Elisabeth Wan-
nberg, Mona Larsson, Monica Strömbom. Knästående från vänster: 
Inger Skoog, Eva Forsgren, Sigrid Jonsson, Ingrid Thiman, Lena 
Hjalmarsson, Monica Johansson, Birgitta Nilsson. Okänd fotograf.

Alla står uppställda, tittar rakt in i kameran och verkar 
oftast lite tagna av att bli förevigade. Ibland anas ett 

leende, sällan ett riktigt skratt. Det finns massor av de här 
bilderna från arbetsplatser, föreningsträffar och idrottsar-
rangemang.  

Ofta vet vi inte ens vad personerna heter, ändå kan de 
berätta väldigt mycket. Om de framväxande folkrörelserna 
till exempel. Bilderna säger ”Vi är många och vi har ett 
mål”. Sedan kan det gälla fackföreningen, nykterhetslogen, 
den fria församlingen eller tjejernas intåg på fotboll-
sarenorna. Vi kan också se tidstypiska detaljer, kläder, hår, 
åldrar, husen de ställt upp sig framför. 

I dag tar vi fler bilder än någonsin med våra digitala ka-
meror, men tar vi sådana här bilder? Om inte, varför inte?  
För vad skulle de kunna berätta för den som tittar på dem 
om ett par generationer? Vad kommer de att se som vi inte 
ser i dag?

Och om vi tar dem gäller det att se till att de sparas, helst 
i bildformatet tif om det är en digital bild. Glöm inte heller 
att ange i vilket sammanhang bilden är tagen, vilka som är 
med, när bilden togs, var det är och vem som är fotograf. 
Det är information som tillför bilden ett mervärde. 

Fotografierna härintill kommer alla från föreningar som 
är – eller varit – verksamma i Hudiksvalls kommun. Alla 
bilder finns förstås i Arkiv Gävleborg. Oftast har vi även 
dessa föreningars arkiv och de är nästan alltid öppna för 
forskning.  
Ulla Ejemar 

Det är något speciellt med gruppbilder
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”Blåbandister” i Hög samlad utanför lokalen i Holm.  Blåbandsföreningen och Högs baptister brukade hålla sina träffar där. Många på 
bilden var medlemmar i båda föreningarna. Blåbandsföreningen i Hög bildades 1890. Rörelsen verkar än i dag för nykterhet på kris-
ten grund. Okänd fotograf.

1919 samlar Frälsningsarmén sina barn- och juniorsoldater fram-
för kameran. En av de unga ledarna har ett ”F” på kragen som 
berättar att hon är frälsningssoldat. Frälsningsarmén i Hudiksvall 
bildades redan 1888 och redan året därpå kunde man även bilda 
en musikkår. Här tror vi att det är söndagsskolans barn på bilden. 
Fotograf Oskar W Olsson, Hudiksvall.

Stråsjö skola var möteslokal för ortens missionsförening. Antalet 
medlemmar var knappast så här stort, troligare är att foto-
grafen är på plats för att föreviga att folk från flera missions-
föreningar samlats i Stråsjö. Hunden på gårdsplanen får också 
vara med. Det är troligen 1910-tal. Bilden finns i arkivet från 
EFS Missionsförening i Stråsjö. Okänd fotograf.
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Artikeln är hämtad ur arkivets blogg "Dokument 
i fokus" som innehåller över 200 artiklar. Bloggen 
finns på Arkivets hemsida www.arkivgavleborg.se 

Vita bandet lär ut konsten att sy skor

Under första världskriget var det brist på många varor, 
bland annat skor och många människor hade det 

svårt ekonomiskt. Inom föreningslivet fanns stort 
engagemang att hjälpa.

Vita Bandet, en ekumenisk kvinno- och nykterhetsor-
ganisation, var en av dessa föreningar. Den första i Sverige 
bildades 1900 i Stockholm. Rörelsen spreds över hela 
landet och många lokalföreningar bildades, i Hudiksvall 
bildades en redan 1902. Där engagerade sig medlem-
marna i social verksamhet och bedrev såväl teoretiska 
som praktiska utbildningar.

I Vita Bandets protokollsbok från 20 november 1918 
berättas om hur fru Rodenstam föreslog att det skulle 
hålla hemskomakerikurser. Hon berättade om kurser 
som H.M. Drottningens Centralkommitté bekostade 
och som fröken Ebba Fick från Gävle höll i. Rodenstam 
fick i uppdrag att kontakta fröken Fick för att snarast 
möjligt anordna en kurs. Fru Hultman föreslog att ett rum 
på Sjömanshemmet skulle kunna användas som lokal. De 
skulle kontakta livsmedelsnämnden för att få ett bidrag, 
men även göra en lista för att samla in bidrag till kursen, 
samt annonsera i tidningarna.  

             
Kursledaren Ebba Fick var föreståndarinna för Gästrik-

lands hemslöjdsförening och hon hade fått stipendium av 
H.M. Drottningens centralkommitté för att utbilda sig 
inom skomakeri i Tyskland. Ebba Fick 
kom senare att få en framträdande roll 
inom hemslöjdsrörelsen och 1935 ut-
nämndes hon till statens hemslöjdskon-
sulent.

I Vita Bandets protokollsbok från 1919 den 16 oktober 
beskrivs hur fru Rodenstam redogör för kurserna. En 
kurs i februari omfattade fem dagar med sex timslånga 
lektioner varje dag. Hyvelbänkar, symaskiner och snick-
eriverktyg lånades i folkskolan av skolstyrelsen och av en-
skilda personer. Fröken Fick hade med sig läster, material 
och verktyg för skomakeri.

Det var ett stort intresse för kursen, det kom fler än 
beräknat, ett trettiotal, men ”det skedde ingen gallring 
utan elevantalet fick bli dubbelt mot det vanliga”. Det kom 
snabbt önskemål om flera kurser. Fröken Fick hade inte 
möjlighet att hålla flera kurser, men fru Rodenstam hade 
bett en fackman, herr Anagrius, att besöka kursen för att 
sedan kunna vara behjälplig vid fortsatta kurser. Enligt re-
dogörelsen var det också en del av eleverna som senare 

höll i kurser. Inte mindre än femton kvinnor finns om-
nämnda och verkar ha hjälpt till. Totalt blev det fem kurs-
er i Vita Bandets regi.

När kurserna var slut fick Hudiks-
valls Arbetsstuga 25 läster som gåva, de 
kunde sedan lånas hem genom hems-
löjden i 14 dagar mot en pant av 3 kr.

Under kurserna tillverkades totalt 
302 par skor. Den äldsta eleven var 83 

år och den yngsta var 11 år. Avslutningsvis i redogörelsen 
berättas att en av eleverna, Hilma Petterson, åtog sig att 
tillverka gymnastikskor efter modeller från kursen till 
klass 3 för folkskolan. ”hvadan hela skolan skulle få hemg-
jorda gymnastikskor - en betydande besparing för många 
hem”.

Skulle någon i dag ta på sig uppgiften att göra hemgjorda 
gymnastikskor till en hel klass?
Solveig Östlund Blomgren

" Den äldsta eleven 
var 83 år och den 

yngsta var 11 år.  "

Ebba Fick. Foto Carl Larsson/
Länsmuseet Gävleborg.

Uppslag ur Vita bandets proto-
kollsbok i Arkiv Gävleborg.
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Vi bevarar din historia!

Kooperationen i Gävleborg är en av alla de föreningar och företag som bevarar arkiv i Arkiv Gävleborg. Foto ur Näsvikens 
handelsförenings arkiv, troligen från 1940- eller 1950-tal. Foto: Logård, Delsbo.

• bevarar dokument från mer än 6 000 olika organisationer
• svarar på forskarfrågor och har en forskarsal öppen för alla
• erbjuder visningar, arkivlektioner och digitala uppgifter för skolor, 
• erbjuder föreningar och andra grupper studiebesök
• ger råd om bevarande och ordnar arkivkurser
• har databaser med arkivsök och fanor på hemsidan 
• finansieras med medlemsavgifter och anslag från Region 
Gävleborg och länets kommuner

Vill din förening eller ditt företag bevara sin historia? 
Bli medlem!

Arkiv Gävleborg  bevarar historien efter mer än 6 000 föreningar, företag och privatpersoner. 
Arkivet samlar in och gör arkiv från hela länet tillgängliga för alla.

Kontakta oss!
telefon: 026 - 10 88 70
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se 
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Ordning och reda för hembygdsföreningarna

I höst har Arkiv Gävleborg ordnat en arkivkurs speciellt 
för hembygdsföreningar. 56 personer från mer än 26 av 

länets hembygdsföreningar har deltagit i kursen som 
hållits på tre ställen: Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. 
   Vår arkivarie Katarina Nordin har ansvarat för kurserna. 

I samarbete med Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund 
kom vi fram till upplägget med kurser på flera platser i 
länet. Liknande kurser ordnas över hela landet i samarbete 
mellan hembygdsrörelsen och regionala arkiv som Arkiv 
Gävleborg. 

Inom hembygdsrörelsen ser man ett behov av att bli 
bättre på att ta hand om sina arkiv och ge dem en säker 
förvaring. Vissa hembygdsföreningar har redan bra ord-
ning och lokaler lämpade för förvaring av arkiv och 
föremål, medan andra inte har samma kunskap eller 
resurser. 

Arkiv Gävleborgs roll är att bidra till att öka kunskapen 
om hur arkiven kan ordnas så att det går att hitta i dem 
och ge tips om hur de kan förvaras på ett säkrare sätt. Vår 
förhoppning är också att fler hembygdsföreningar ska 
vilja bli medlemmar och lämna arkiv till oss. 

Deltagarna i kvällskursen i Gävle kom bland annat från hembygdsföreningar i Österfärnebo och Ovansjö.

Paus under dag-
kursen i Gävle 
med deltagare 
från Gästriklands 
kulturhistoriska 
förening och Hille 
hembygdsförening 
– bland andra.

Vårens ”Arkivmåndagar” gav mer-
smak. Arkivet kommer därför att 

ordna arkivmåndagar även i höst. 
Den första hölls 2 oktober med 

journalisten och författaren Ulf Ivar 
Nilsson. Första måndagen i november 
berättar arkivets chef Ulla Ejemar om 
vad brev i arkivet kan berätta och i de-
cember håller pedagogen Solveig Öst-
lund Blomgren visning i arkivet av do-
kument som berättar om kvinnor och 
rösträttskamp.

Arkivmåndagarna har kommit 
till för att få fler att upptäcka 
arkivet. 

Trots att vi har mer än 600 
medlemsorganisationer finns 
många som ännu inte känner till 
att arkivet finns och att verksam-
heten är öppen för alla som vill 
forska, fråga eller bli medlemmar 
och lämna in arkiv från förenin-
gar och företag. 

Arkivmåndagar även i höst

Ulf Ivar Nilsson inledde höstens serie om 
tre arkivmåndagar.
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Solveig är arkivets nya pedagog

Arkivets nya pedagog Solveig Östlund Blomgren förbereder ett skolbesök. 

Solveig Östlund-Blomgren är vår ny 
arkivpedagog. Hon kommer närmast 

från ett jobb som gymnasielärare på 
Vasaskolan i Gävle. Hon efterträder 
Camilla Larsson som efter sex år slutat för 
att flytta norröver. 

- Arkiv Gävleborg har mycket material 
från många olika folkrörelser och dessa 
har haft stor betydelse för alla människor 
i Sverige, för vår gemensamma historia, 
för vår demokrati och för mig personligen, 
säger Solveig när hon berättar om varför 
hon sökte jobbet.

- Min uppgift som pedagog är att berätta 
om arkivet, levandegöra vår historia, 
vilket jag tycker är jätteroligt. Jag kommer 
att få möta många olika människor som 
kommer till arkivet. Jag har jobbat som 
lärare i många år och tycker att det är 
fantastiskt och stimulerande att möta 
unga människor som ifrågasätter och är 
nyfikna, men jag tycker också att det är 
intressant att träffa äldre människor, med 
lång livserfarenhet och stor kunskap.  

Arkivets pedagog planerar och tar emot 
studiebesök och utvecklar arkivets utbud 
för skolorna. I arbetet ingår också annan 
publik verksamhet som att hjälpa forskare, 
ta emot studiebesök från föreningar och 
hålla föredrag utifrån arkivets källor. 

Arkiv Gävleborgs årsmöte hölls i april i 
arkivets egna lokaler i Gävle. Före 

mötet ordnades en rundvandring i arkivet 
under ledning av Camilla Larsson.

Årsmötet leddes av Sinikka Bohlin, f d 
riksdagsledamot och aktiv i bland annat 
Föreningen Norden. 

Under mötet återvaldes Anéa Elfving 
till ordförande för ytterligare ett år. Anitha 
Jabin, som i flera år representerat Modera-
terna i arkivets styrelse, avtackades med 
blommor i samband med årsmötet. 

Förutom Anitha Jabin lämnade även 
Sergio Manzanares styrelsen. 

Nya ordinarie ledamöter blev Ann-
Helen Persson, Centerrörelsen och Inge-
mar Ahne, Socialdemokraterna i Gävle. 

Den medlemsorganisation som önskar 
kopia av årsmötesprotokollet kan skicka 
e-post till arkivet@arkivgavleborg.se  
eller ringa 026-1088 70 så skickar vi det.

Anitha avtackades på årsmötet

Anitha Jabin avtackades 
med blommor



arkiv gävleborg 

              
  
         

Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar, 
företag och privatpersoner i Gävleborgs län.

Forskarsal och arkiv har öppet måndagar 8:30 - 19:00 
övriga 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
www.facebook.com/arkivgavleborg.se

Redaktion: Ulla Ejemar, Evelin Skoglund

Tid: 9 november kl 12-16
Plats: Hälsinglands museum, Storgatan 31 i Hudiksvall
I år ordnas Arkivens dag som ett samarbete mellan Arkiv Gävleborg, 

Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Regionarkivet 

Utställningar
Korta föreläsningar i hörsalen

Stadsvandring i Hudiksvall med Lars Berglund
Tipsrunda

Fika kan köpas i museets kafé.

Fira Arkivens dag med oss!

Arkivet har i höst fått en 
hörslinga installerad i konfer-
ensrummet. 
Avsikten är förstås att alla 
med hörapparat som kommer 
på studiebesök eller lyssnar 
på föredrag ska kunna höra 
vad som sägs.
Arkivet anlitade för några år 
sedan en tillgänglighetskon-
sult och har en plan över hur 
tillgängligheten för personer 
med funktionsvariationer 
kan förbättras, där har en 
hörslinga länge stått högt på 
önskelistan.
Tack vare bidrag från en fond 
har detta nu kunnat förverkli-
gats.

Nu även med 
hörslinga!


