
        

                                                                                                                                                                                

Hamburgsunds Bildarkiv, Bagarevägen 1, 457 45 Hamburgsund        

Sekreterare Helena Aronsson, helena.ac.aronsson@gmail.com                

Kassör Tina Glädt, tinagladt@gmail.com 

www.hamburgsundsbildarkiv.se                   Org. nr. 802446-1165                       

Årsberättelse 2022 för Hamburgsunds Bildarkiv 

 

Om Hamburgsunds Bildarkiv 

 

Hamburgsunds Bildarkiv bildades 1994 av Gunnar Rasmusson, Lennart 

Hakeröd, Jan-Åke Johansson och Stellan Johansson. Syftet med föreningens 

verksamhet är att bevara och sprida kunskap om Hamburgsund med omnejd, 

och dess innevånare. Detta sker genom bilder och berättelser från förr och nu. 

Det är viktigt att förstå vår samtid och vara kunnig om utvecklingslinjer, 

spårbundna eller i hack som konsekvens av stora förändringar av förutsättningar 

och av omgivningen. Hamburgsunds bildarkiv har idag som följd av ett enträget 

ideellt arbete sedan snart 30 år tillbaka i tiden en bildsamling som består av över 

13 000 bilder. Bilderna är sökbara på nätet via vår hemsida i det digitala 

bildarkivet. Du är också välkommen att bläddra i våra pärmar på 

plats i vår lokal i Folkets Hus, tillsammans med andra diskutera motiv, 

människor, platser och händelser och ställa och svara på frågor. Styrelsen finns 

på plats på bestämda tider under hela året. Aktiviteten benämns Öppet arkiv. 

 

Verksamheten 2022 

 

Basen i vår verksamhet är åtkomsten till de drygt 13 000 bilder som idag finns i 

arkivet. Åtkomsten kan som nämnts ovan ske på två olika sätt. Antingen genom 

att komma till bildarkivets lokal i Folkets Hus och bläddra i de pärmar som 

finns där, eller genom att söka i det digitala arkivet. Antalet bilder i arkivet är 

självfallet en viktig kvalitet i sig, men det handlar också om kvalitet i de 

beskrivande texter som finns till varje bild. Här är ett viktigt arbete att lägga till 

nya texter och komplettera de texter som finns. Registrering av nya bilder och 

digitalisering är också en central del i verksamheten. Under året har ett nytt 

system för hantering av det digitala arkivet införts. Arbetet påbörjades i maj och 

har i princip avslutats. En första utrullning av systemet skedde i november. Vi 

har nu ett system av mycket god kvalitet och som är synnerligen 

användarvänligt, vilket är det mest väsentliga i sammanhanget. Det är också 

viktigt att inscanning av bilder nu kan ske enkelt och effektivt. Sedan är det ju 

inte heller någon nackdel att kostnaderna för driften av systemet i det närmaste 

är försumbara. Vi vill tacka Daniel Laneby som på ideell basis byggt det nya 

systemet och medverkat vid implementeringen. 

 

Föreningen har under året genomfört ett antal Öppet arkiv-kvällar i Folkets Hus. 

Ordningen med varannan tisdag under vår och höst kompletterades 2022 med 

tre stycken Öppet arkiv under sommaren. Det var en bra satsning med tämligen 

http://www.hamburgsundsbildarkiv.se/
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gott deltagande. För den etablerade verksamheten höst och vår gäller att 

deltagandet varierar, men är totalt sett för lågt. Här krävs insatser för att se till 

att fler möter upp och deltar. Samtidigt innebär ett bättre digitalt system ett 

mindre behov av att bläddra i pärmarna. Men det digitala kan aldrig ersätta det 

fysiska mötet och möjligheten att tillsammans diskutera bilderna. 

 

En stor aktivitet under året var planering och genomförande av årets 

berättarkväll. Pandemin har hindrat oss under några år, men nu var det dags 

igen. Ämnet för föredragningen var människor kopplade till Jacobsö med 

utgångspunkt från Jon Björnson som bodde på ön under 1700-talet. Berättare 

var Birgitta Karlsson och Allan Olsson. Under kvällen serverades soppa, kaffe 

med tilltugg och så såldes böcker och lotter. Kvällen var glädjande nog mycket 

välbesökt, men vi klarade genomförandet tack vare goda insatser från alla 

engagerade. 

 

Andra aktiviteter under året har varit medverkan vid Valborgsfirandet vid 

Väderöarnas klubbstuga, vid Sundets dag och vid Hamburgsunds julmarknad. 

Vid samtliga tre tillfällen har det handlat om att visa att vi finns, exponera våra 

utgivningar och berätta mer för intresserade. Framförallt var julmarknaden 

mycket lyckad, med många trevliga möten och samtal runt vårt försäljningsbord 

och god försäljning av vår almanacka och även några av våra böcker. 

 

Vi medverkade också under året med att färdigställa ett utställningsmaterial som 

sattes upp vid det stora Stenbrottet i Heestrand. Området kallas som bekant för 

Sibirien. Här finns nu utmed havet informationsskyltar om stenhuggeri. 

Projektet var ett samarbete med Svenneby hembygdsförening. 

 

Vi har också deltagit i underhållsarbetet av Kruthuset i Amdal, som var 

förvaringsplats för sprängämnen som användes i Amdals oliks stenbrott. 

Underhållsarbetet är en del i vårt medlemskap i NAV, som är en 

sammanslutning för arbetslivsmuseer i Bohuslän. Vidare har vi som viktig 

aktivitet svarat för uppsättning av de välbekanta skyltarna runt om i samhället 

som beskriver platser och hus. 

 

Vi har fått tre fina donationer. En fin samling donerad av Margareta Grossman 

med inramade och inglasade fotografier av ångfartyg från svunnen tid. En 

gouache, daterad 1941, med motiv över Skäret och norrut målad av Georg 

Dahlbeck, en välkänd affischtecknare och dekorationsmålare som ofta besökte 

Hamburgsund. Tavlan som hänger i foajén i Folkets Hus skänktes av Johannes 

http://www.hamburgsundsbildarkiv.se/
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Rudberg. Vi har också fått en reklamplansch skänkt av Petter Ewers till filmen 

Kostervalsen som hade premiär 1958. Planschen är signerad av Yvonne 

Lombard. Filmen som vi har tillgång till är inspelad på Jacobsö. Den skulle för 

övrigt ha visats under mellandagarna, men ökad smittspridning av covid-19 

under november och december månad gjorde att vi beslutade att ställa in 

bioföreställningen med tillhörande popcornsförsäljning. 

 

Vad gäller det interna arbetet kan nämnas att scanninggruppen har träffats ett 

antal gånger för att sortera, planera och komma vidare med scanning och 

dokumentation. I början av september skedde en genomgång av personfoton 

inför införande av ett nytt bildsystem. Detta för att få en så komplett uppsättning 

som möjligt med bilder till det nya arkivet. Vi har varit på besök i 

Hunnebostrands bildarkiv och träffat och inspirerats av våra kollegers arbete. 

  

Vad gäller det interna arbetet ska också nämnas att Björn Brorström tillträdde 

som ny tf ordförande i och med styrelsesammanträdet i juli.  

 

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 134. En klar ambition för 

styrelsen är att under 2023 väsentligt öka medlemsantalet. 

 

Ekonomisk redovisning 

Verksamheten 2022 innebar ett betydande överskott, drygt 19 tkr. Förklaringar 

är bland annat en god försäljning av våra olika utgivningar och en oväntat 

mycket välbesökt berättarkväll i oktober. Av redovisade bidrag kommer 3,0 tkr 

från Tanums kommun och 5,9 tkr från Sparbanken Tanum. Under 2022 skedde 

en omläggning av det digitala systemet och en beredskap fanns för ökade 

kostnader, men som helt uteblev som följd av ett enastående ideellt arbete. Vi 

har fått ett digitalt bildarkiv som är av mycket god kvalitet och med närmast 

försumbara driftkostnader. Det goda resultatet innebär en kraftig förstärkning av 

kassan. Banksaldot var 31/12 2022 drygt 101 tkr. En viktig uppgift med 

betydelse för ekonomin är också antalet medlemmar. Lagervärdet på 

föreningens publikationer var vid årsskiftet 32,3 tkr beräknat på inköpspris. 

 

Den goda ekonomiska utvecklingen och situationen skapar möjligheter för 

föreningen att ta initiativ och göra satsningar för att nå ut ännu bättre och sprida 

kunskaper om Hamburgsund med omnejd. 

 

 

  

http://www.hamburgsundsbildarkiv.se/
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Resultatredovisning 

 

Intäkter 

Medlemsavgifter   13 400 

Böcker    24 649 

Almanackor   13 530 

Bilder    1 360 

Dekaler   1 365 

Bidrag    8 900 

Ersättning porto   593 

Berättarkväll   17 379 

Summa intäkter   81 176 

 

Kostnader 

Bankavgifter   1 642 

Lokalhyra    4 185 

Inköp dator   6 045 

KustIT    8 516 

NAV - medlemsavgift   200 

Bohusläns Hembygdsförb.  758 

Veckovis    4 943 

Nordbloms Trycksaker  15 513 

Svea Binary Development  6 244 

McAfee    1 478 

Royalty    1 480 

Biltema    429 

Berättarkväll   9 671 

Porto    400 

Nycklar    260 

Summa kostnader   61 764 

Resultat    19 412 

 

Organisation 

Arbetet leds av styrelsen som sammanträder åtta till tio gånger per år. Styrelsens 

ledamöter träffas därutöver regelbundet i samband med Öppet arkiv där 

ordningen är att två av styrelsens medlemmar är värdar vid varje tillfälle. Inom 

styrelsen finns arbetsgrupper. En grupp ansvarar det digitala systemet och 

inscanning av fotona, en annan för evenemang. Vi har vår lokal i Folket Hus 

och vi passar på att tacka för generositet och gott samarbete med Föreningen 

Folkets Hus. 

http://www.hamburgsundsbildarkiv.se/
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Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Christer Stern, tf ordförande (1/1 - 13/7) därefter vice ordförande (14/7 - 31/12) 

Björn Brorström, tf ordförande (14/7 - 31/12) 

Helena Aronsson, sekreterare 

Tina Glädt, kassör 

Anita Andersson 

Barbro Graf 

Jan-Åke Johansson 

Britta Krusell 

Kjell Olauson 

Allan Olsson 

 

Därutöver ska nämnas att Annica Eriksson har ansvarat för och hanterat 

föreningens facebooksida och publicerat en mängd intressanta inlägg med 

tillhörande bilder. 

 

Styrelsen för Hamburgsunds bildarkiv 

http://www.hamburgsundsbildarkiv.se/

