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Den här boken är en hyllning till Sigrid Göransson (1872–1963), 
dotter till brukspatron Anders Henrik Göransson, för hennes 
betydelsfulla bidrag främst inom det sociala området. 
Sigrid Göransson värnade om de svaga och utsatta i samhället. 
Hennes insatser blev kända vida omkring och många delegationer kom 
till Sandviken för att hämta idéer. Ärkebiskop Nathan Söderblom gav 
henne hedersnamnet ”Sigrid Godråda”.

Boken inleds med två uppsatser som Sigrid Göransson själv skrev år 
1948 och 1949. Hon berättar här i jag/vi-form medryckande om sitt 
barndomshem, dess invånare och närmaste omgivningar. Här ges en 
bra beskrivning om hur Sandviken växte fram under tiden 1862–1949.

Sigrid Göranssons egna beskrivningar kompletteras på ett utmärkt sätt 
av utdrag ur en högskoleuppsats av Solweig Östlund-Blomgren där 
Sigrid Göranssons arbete och engagemang analyseras.

Boken har sammanställts av Gillis Andersson. Försäljningsintäkterna 
går oavkortade till Sandvikens Rotaryklubbars skolprojekt i Tanzania.
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Gillis Andersson är bokens initiativtagare 
och redaktör. Han har redigerat och bildsatt 
uppsatserna av Sigrid Göransson och Solweig 
Östlund-Blomgren samt kompletterat med aktuella 
uppgifter om de Göranssonska fonderna 

* *
Den här boken är en hyllning till Sigrid Göransson 
(1872–1963), dotter till brukspatron Anders 
Henrik Göransson, för hennes betydelsefulla bidrag 
främst inom det sociala området. Sigrid Göransson 
värnade om de svaga och utsatta i samhället. 
Hennes insatser blev kända vida omkring och 
många delegationer kom till Sandviken för att 
hämta idéer. Ärkebiskop Nathan Söderblom gav 
henne hedersnamnet ”Sigrid Godråda”.

Boken inleds med två uppsatser som Sigrid 
Göransson själv skrev år 1948 och 1949. Hon 
berättar här i jag/vi-form medryckande om sitt 
barndomshem, dess närmaste omgivningar, och 
om hur hon såg på sin familj, sitt arbete och det 
samhälle hon levde och verkade i. Här ges också 
en bra beskrivning om hur Sandviken växte fram 
under tiden 1862–1949, dess invånare och om 
Sigrids Göranssons omfattande arbetsinsatser. 

Sigrid Göranssons egna beskrivningar 
kompletteras på ett utmärkt sätt av utdrag ur en 
högskoleuppsats av Solweig Östlund-Blomgren 
där Sigrid Göranssons arbete och engagemang 
analyseras. Boken har sammanställts av Gillis 
Andersson. 

Försäljningsintäkterna går oavkortade till 
Sandvikens Rotaryklubbars skolprojekt i Tanzania. 

Solweig Östlund-Blomgren har författat en 
C-uppsats i historia om Sigrid Göransson. 
Så här kommenterar Solweig Östlund-Blomgren 
sin uppsats: 

”Du kan aldrig säkert veta vad en annan människa 
känner och tänker, men du kan bilda dig en 
egen uppfattning om en annan människa. Under 
mina studier till gymnasielärare i historia kom 
jag i kontakt med en framstående kvinna, Sigrid 
Göransson, som verkligen har satt sina spår och 
haft en stor betydelse för Sandviken med omnejd. 
Jag försökte att lära känna henne närmare genom 
att ta del av texter som hon själv hade skrivit och 
texter som andra hade skrivit om henne. Ju mer jag 
läste desto mer förstod jag hur infl ytelserik hon var. 
Jag skapade mig en bild av henne och den miljö 
hon växte upp i och detta blev till slut en C-uppsats 
i historia hösten 2000. Utdrag ur uppsatsen återges 
i denna bok.

Intäkterna från boken går i sin 
helhet till humanitära ändamål
Kostnaderna för bokens tryckning 
har fi nansierats av De Göranssonska 
Stiftelserna, Sandviken. Sponsring för 
boken har även erhållits från Sandvikens 
Tryckeri.

Gillis Andersson och Solweig Östlund-
Blomgren har avstått helt från ersättning 
för arbetet med bokens innehåll och 
tillkomst. Sammantaget innebär detta 
att det pris köparen betalar (exklusive 
normala ersättningar till bokhandeln) 
i sin helhet kan användas i Sandviken 
Rotaryklubbars pågående humanitära 
insatser i samverkan med SIDA i 
Tanzania i Afrika.



Sandvik (Sandvikens Jernverk) etablerades år 1862 
på en plats som saknade praktiskt taget allt. Det 
räckte inte med att bygga verkstäder. Man måste 
även skapa ett samhälle, inte bara bostäder utan 
också allehanda sociala institutioner för sjuk- 
och hälsovård, utbildning och kulturliv. Under 
uppbyggnadsskedet låg nästan all social verksamhet 
i bruksledningens händer. 

Under denna tid (1872–1963) levde och verkade 
Sigrid Göransson. Hon var äldsta dotter till 
brukspatron Anders Henrik Göransson och hans 
hustru Emma Sebardt. Sandvikens Jernverks 
företagsledning hade mellan 1890 och 1950 i Sigrid 
Göransson en oerhört skicklig medarbetare, som 
på ett framgångsrikt sätt löste många sociala och 
samhälleliga uppgifter åt dem.

Förståelsen för hur arbetarna med sina stora 
familjer hade det grundades på hennes mångåriga 
medlemskap i fattigvårdsstyrelsen, genom studier 
och iakttagelser och genom besök i hem där det 
var nöd och svårig heter. Det var många som fick 
personlig hjälp av Sigrid Göransson, men hon insåg 
tidigt att det främst var samhällsförhållanden som 
behövde förbättras. 

Sandvikens Rotaryklubbars projekt i  
Tanzania i Afrika

ÅR 2005 genomfördes tillsammans med Moshi 
Rotary Club i Tanzania och SIDA (Forum Syd) 
en insats med målet att förbättra skol- och 
undervisningssituationen vid Matemboni grund-
skola. För att uppnå detta renoverade man 
skolbyggnaden samt hålla utbildningar i skolans 
skötsel och HIV/AIDS under 2005. Målgruppen var 
elever, lärare, föräldrar och arbetslösa ungdomar.

ÅR 2006 genomfördes tillsammans med Rotary 
Moshi i Tanzania och SIDA (Forum Syd) en 
insats med målet att förbättra skol- och under-
visningssituationen vid tre grundskolor. För 
att uppnå detta renoverade man i Moshis 
skolbyggnader samt hålla utbildningar i skolans 
skötsel och HIV/AIDS under tiden 2006. 
Målgruppen var elever, lärare, föräldrar och 
arbetslösa ungdomar.

ÅR 2007 genomförs tillsammans med Moshi Rotary 
Club i Tanzania och SIDA (Forum Syd) en insats 
med målet att de berörda byarna får en fungerande 
hälsovård med god mödravård och minskad 
spridning av hiv/aids. För att uppnå detta ska man 
i Moshiregionen utbilda sjukvårdsbiträden och öka 
kunskapen om hiv/aids problematiken under 2007. 
Målgruppen är gravida kvinnor och unga mödrar 
samt skolungdom.

Bilder från Sandvikens Rotaryklubbars
projekt i Tanzania

Rotarys projekt bedrivs i kommunen Moshi vid foten av  
det nära 6000 meter höga berget Kilimanjaro I Tanzania.

Före Rotaryprojektets insats var klassrummen så här slitna med 
några bänkar att sitta i. Smutsiga omålade väggar och ett jordgolv.

ÅK 2 eleverna har nu flyttat in i det renoverade klassrummet. 
Ljusa väggar, ny svart tavla och tillräckligt med bänkar.

Det gamla köket där mat till 600 elever tillagades varje dag.  
Stora grytor på tre stenar över öppen eld.



Det nya köket.

Så här såg skolan ut innan Rotary- 
projektet startades.

Så här ser skolorna ut nu.

Format:  190x260 mm bunden med hårda pärmar
Antal sidor:  184
Antal bilder:  62 svartvita och 3 färg
Pris:  250 kronor

Boken innehåller ett person- och sakregister

ISBN 978-91-633-1742-2

Webbadresser till Moshi, Tanzania: 
http://www.africatravelresource.com/africa/E/tanzania/
accommodation/N/T61-moshi/00.htm

http://www.forumsyd.org/conferences/w_afrika/w_afrika_op/ 
pag_projAfrika.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Moshi

Bokens innehåll

Förord

1. Sigrid Göranssons minnesanteckningar år 1948
Konsul- och bruksgården – Mitt barndomshem,
dess invånare och närmaste omgivningar
Yttre Sandviken.
De första ”egnahemmen”
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Socialt arbete
Min far (en brukspatron)
Sjukvården i Sandviken genom tiderna
Minnen från fattigvårdsarbetet i Sandviken 1909–1936
Valborgsmässoafton 1949
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4. Göran Fredrik Göranssons tal den 18 juli år 1883
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