På jakt efter
svunna tider?

Fotograf: Carl Larsson

Sök hos oss.
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Sök hos oss.

ABM Gävle är ett samarbete mellan arkiv,
bibliotek och museer. Tillsammans arbetar
vi för att tillgängliggöra vårt material och ge
bättre service till våra besökare. Vi vill göra
det enklare att hitta till källorna, vare sig det
är arkivhandlingar, böcker, fotografier eller
föremål som efterfrågas. Välkommen att
gräva i historien hos oss!

LANDSTINGSARKIVET

Landstingsarkivet är beläget på Gävle sjukhus. Här förvaras arkiv från landstingets
olika verksamheter från 1863 och framåt. I sjukhusens arkiv finns även handlingar
som är äldre än så. Gävle sjukhus arkiv innehåller exempelvis handlingar från
1780-talet.
Utöver sjukhusarkiven förvaras arkiv från bl a
• barnhem
• folkhögskolor
• landstingets vårdskolor, inklusive vårdhögskolan
• sanatorier
• skogs- och lantmannaskolor
Landstingsarkivet förvarar även arkiv från de olika nämnder och direktioner som styrt
landtingets verksamheter under åren.
Journaler, uppgifter om intagna på barnhem och andra handlingar som innehåller
uppgifter som är integritetskänsliga, omfattas som regel av sekretess om uppgiften är
yngre än 70 år. För att ta del av dessa handlingar gäller särskilda regler.
besöksinformation
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:		
e-post:		

Gävle sjukhus, ingång 3 (vid ambulansen)
Landstinget Gävleborg, Landstingsarkivet, 801 88 Gävle
026-15 40 00 (begär Landstingsarkivet)
landstingsarkivet@lg.se

Var det bättre förr?

Fotograf: Okänd
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LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

I länsmuseets faktarum finner du uppgifter om hela länets historia, byggnader, seder
och bruk i böcker och arkiv, kompletterade med en mängd bilder i bildarkivet.
Biblioteket består främst av böcker, tidskrifter och artiklar om länet. Här finns också
böcker och tidskrifter om konst, etnologi, historia och arkeologi. Alla publikationer är
sökbara via faktarummets biblioteksdatabas.
Bildarkivet innehåller ca två miljoner fotografier från hela länet; äldre foton från
bygdefotografer och ateljéer, porträttsamlingar och pressbilder samt dokumentationsfoton från museets kulturmiljöärenden och utställningar. I faktarummet finns ca
300.000 fotografier sökbara som papperskopior i pärmar. Ytterligare fotografier är
sökbara i fotodatabasen på museets hemsida. Bland dessa finns bilder från de kända
gävlefotograferna Carl Larssons och Gustaf Reimers’ ateljéer. Du kan beställa digitala
kopior från vår Bildbyrå.

Vem startade
stadsbranden?

Länsmuseets arkiv består av museets egna handlingar samt enskilda arkiv. I länsmuseets
ämbetsarkiv finns kulturmiljövårdsärenden, inventeringar, dokumentationer och utställningsdokumentation. Kart- och ritningsarkivet rymmer material från hela länet.
Våra personarkiv består främst av arkiv från Gävle-bor, t.ex. grosshandlaresläkter, sjöfartssläkter liksom konstnärer. Företagsarkiven innehåller material från både stora och
små företag i länet, bland annat Ahlgrens Tekniska Fabrik, Skoglund & Olson och Gefle
Porslin. Sjöfartsarkiven ger upplysningar om Gävle-fartygens resor runt om i världen.
Hedvig Ulfsparres textilsamling består av ca 10.000 föremål men omfattar även ett
referensbibliotek om textil och enskilda arkiv med koppling till hemslöjd, till exempel
Gästriklands hemslöjdsförenings arkiv.
Våra besökare kan dessutom släktforska på våra bokningsbara datorer där vi har bl.a.
Genline, Sveriges befolkning 1890 och 1900 och andra databaser.
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Styrmansgatan 4
Postadress:
Länsmuseet Gävleborg, Box 746, 801 28 GÄVLE
Telefon: 		
026-65 56 30
E-mail: 		
faktarum@xlm.se
Hemsida:
www.lansmuseetgavleborg.se

Fotograf: Okänd
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lantmäteriet

Lantmäteriet har unika arkiv med historiska kartor ändå från tidigt 1600-tal. Här kan
du följa utvecklingen i det svenska samhället genom fyra sekler; hur bebyggelse,
ekonomi, kommunikation och landskap har förändrats. Alla de kartor med tillhörande
skrivna handlingar, som lantmätarna har upprättat sedan Lantmäteriets tillkomst år
1628 har glädjande nog blivit omsorgsfullt arkiverade och bevarade.

Spetskompetens
på syslöjden?

I webbtjänsten Historiska Kartor visa Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns
mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige att ta del av!
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress:
Postadress:
Telefon: 		
E-mail: 		
Hemsida:

Lantmäterigatan 2, Gävle
Lantmäteriet, 801 82 Gävle
0771-63 63 63
historiska-kartor@lm.se
www.lantmateriet.se

Fotograf: Okänd
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Gammal som gatan?

GÄVLE STADSARKIV

Gävle stadsarkiv förvarar i första hand arkiv från kommunala verksamheter.
Här finns handlingar från början av 1800-talet och framåt från nuvarande Gävle
kommun och tidigare Gävle stad, Valbo kommun, Hille kommun, Hedesunda
kommun och Hamrånge kommun. Handlingarna rör till exempel: barnavård,
bebyggelse, bibliotek, bostäder, brandskydd, fastigheter, fattigvård/socialtjänst,
hamn- och sjöfart, kommunikationer, miljö- och hälsovård, nykterhetsvård, omsorg
om äldre, renhållning, skolor.
Här finns också flera enskilda arkiv, som till exempel: Tolvfors bruk, Forsbacka bruk,
Gävle varv, Furuviksparken, Gävle stads tuberkulosförening och stadsarkitekt
E A Hedins personarkiv.
I stadsarkivet finns fina bildsamlingar med såväl porträttbilder som stads- och
landskapsbilder. En av samlingarna är porträttarkivet Berna Roths fotografiska ateljé.
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Kyrkogatan 22
Postadress:
Gävle kommun, Stadsarkivet, 801 84 Gävle
Telefon: 		
026-17 99 56
E-mail: 		
stadsarkivet@gavle.se
Hemsida:
www.gavle.se/stadsarkiv
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SVERIGES JÄRNVÄGSMUSEUM

Välkommen att forska och fördjupa dig i svensk järnvägshistoria!
Till exempel finns här enskilda järnvägars arkiv ( t.ex. Trafikaktiebolaget GrängesbergOxelösunds järnvägar innefattande bl.a. Köping-Hults järnväg, Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg och Frövi-Ludvika järnväg), Trafikrestauranger AB:s arkiv, journaler
över lok och vagnar, ritningar över lok och vagnar och affischer (skannade och sökbara i databas). Här finns även Svenska Järnvägsföreningens arkiv och Svenska Järnvägarnas Arbetsgivarförenings arkiv.
Bildarkivet omfattar omkring 400.000 fotografier som visar och berättar om livet och
människorna kring järnvägen. Här finns till exempel bilder på lok och vagnar, på resenärer och stationsbyggnader. Vi har fotografier som visar elektrifierings- och banarbeten men även folk som njuter av måltider i restaurangvagnar. Intressanta är också
porträttsamlingarna över personal i järnvägens tjänst. Många av bilderna är skannade
och finns sökbara i en fotodatabas som finns tillgänglig i biblioteket.
Biblioteket innehåller litteratur med järnvägshistoria ur ett kultur- och teknikhistoriskt
perspektiv. Vi har även ett stort utbud av tidskrifter med järnvägsanknytning. I biblioteket finns tillgång till besöksdator med databaser där du kan söka litteratur och fotografier som finns i museets bibliotek och arkiv. Exempel är SJ:s särtryck och föreskrifter
(från 1857 och framåt – en samling som i stort sett är komplett), Sveriges Kommunikationer från 1867 och framåt, tjänstetidtabeller från 1860-talet till 1950-talet. För
dig som släktforskar eller söker järnvägspersonal i allmänhet finns Statens järnvägars
arvodesstater för åren 1869-1951 samt för enskilda järnvägars anställda för åren
1884-1948.
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Rälsgatan 1
Postadress: 	Sveriges Järnvägsmuseum, Box 407, 801 05 GÄVLE
Telefon: 		
010-123 8959 (Robert Herpai)
		
010-123 8955 (Christina Engström)
E-mail: 		
museumgavle@trafikverket.se
Hemsida:
www.jarnvagsmuseum.se

Vad åt vi på tåget
innan plastmackan?

Fotograf: Seved Walter

66 STADSBIBLIOTEKET GEFLE VAPEN
På Stadsbiblioteket finns böcker, tidningar, tidskrifter, video- och DVD-filmer och
TV-spel att låna helt kostnadsfritt.

Släkt med släkten?

Gästrike-Hälsingessamlingen består av skönlitteratur, facklitteratur, filmer och tidskrifter
som på något sätt berör Gävleborgs län. Här hittar du även levnadsbeskrivningar av
och om Gävlebor och länsbor, historik över skolor, företag, föreningar, kyrkor samt
adress- och släktkalendrar och böcker om hus och gårdar.
Släktforskningsrummet erbjuder dig möjlighet att släktforska. Här hittar du allmän
litteratur, tidskrifter, uppgifter om studiecirklar samt biografiska lexikon, matriklar,
herdaminnen adress- och släktkalendrar. Det finns tre bokningsbara datorer där du
kan söka uppgifter i betaldatabaserna Genline och SVAR samt databaserna Begravda
i Sverige, EMIBAS, Sveriges befolkning 1890, 1970 och 1980, Sveriges dödbok och
många andra. Via fyra mikrokorts-läsare kan du läsa kyrkoarkivalier för Gävleborgs län
på mikrokort fram till ca 1920.
Äldre dagstidningar kan du också läsa i släktforskarrummet. Tidningarna är mikrofilmade. Här hittar du Arbetarbladet (1902 och löpande), Gefle Dagblad (1895 och
löpande), Gefleposten (1864–1941) samt Norrlandsposten (1837–1956). Det finns
två tidningsläsare, varav en med kopieringsmöjlighet.

Fotograf: Okänd
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BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Slottstorget 1
Postadress: 	Stadsbiblioteket Gefle Vapen, Box 801, 801 30 GÄVLE
Telefon: 		
026-17 96 00
Hemsida:
www.gavle.se/bibliotek

SVERIGES FÄNGELSEMUSEUM

Brottets och straffets historia hittar du hos oss! Vi hjälper dig i utforskandet av en,
för många, dold historia. Bakom slutna murar och gallerförsedda fönster döljer sig
många människoöden. Har du hittat en dömd anmoder eller anfader i din forskning
och vill veta mer är du välkommen till oss.
Arkivet innehåller t. ex. Polisunderrättelser för hela riket fr. o. m. 1878, där upplysningar finns om bl. a. häktade, frigivna straffarbetsfångar och till tvångsarbete
dömda. Dessa kan ge information om var, när och varför någon dömts till fängelse,
vilket i sin tur kan leda vidare till våra mikrofilmade fångjournaler från Gävle. Journaler
från andra fängelser kan lånas från Riksarkivet SVAR, som också har mycket annat av
intresse för den som vill forska i kriminalvårdens historia. Vi ger dig tips om hur du
kan forska vidare.
Biblioteket, som innehåller drygt 1.100 titlar om svensk fängelsehistoria, är sökbart på
vår hemsida. Vi rekommenderar att du ringer innan ett besök, så att vi säkert har tid
att hjälpa dig. Observera att vi för att skydda tredje person har 70 års sekretess.
BESÖKSINFORMATION

Vill du läsa
gamla nyheter?
Fotograf: Carl Larsson

Besöksadress:
Hamiltongatan 3
Postadress: 	Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 3, 802 66 GÄVLE
Telefon: 		
026-65 44 30, 070-628 01 92
E-mail: 		
info@fangelsemuseet.se
Hemsida:
www.fangelsemuseet.se
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LÄNSBIBLIOTEK GÄVLEBORG

Den regionala biblioteksverksamheten har funnits sedan 1930-talet som en samverkan
mellan stat och landsting. Uppdraget från staten formuleras genom Statens kulturråd
och de årliga regleringsbreven. Länsbibliotek Gävleborgs verksamhet ska bland annat
stödja bibliotekens utvecklingsarbete samt svara för ett utvecklingsarbete gentemot
olika prioriterade grupper. Länsbibliotek Gävleborg deltar i utvecklingsprojekt på lokal,
regional och nationell nivå.

När blev regementet
en högskola?

Vad vill vi uppnå?
Länsbibliotek Gävleborg ska tillsammans med de kommunala biblioteken och andra
samarbetspartners verka för:
• det demokratiska samhällsbyggandet och yttrandefriheten
• ökad tillgänglighet, både vad gäller funktionshinder och språk
• ökad medvetenhet om jämställdhet
• att stödja det livslånga lärandet i kunskaps- och informationssamhället
Vad gör vi?
• Arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Följer utvecklingen på biblioteksområdet
och förmedlar aktuell information till biblioteken. Svarar också för den kompletterande
medieförsörjningen i form av länsabonnemang på ett kvalitetsurval av databaser och
elektroniska tjänster.
• Arbetar för att göra samhällsinformation tillgänglig för alla medborgare
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Kungsbäcksvägen 32
Postadress:
Länsbibliotek Gävleborg Box 580, 80108 Gävle
Telefon: 		
026-15 59 83 (admin)
Hemsida:		
www.lg.se/lanbib

Fotograf: Gustaf Reimers
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HÖGSKOLEBIBLIOTEKET GÄVLE

Biblioteket vid Högskolan i Gävle är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla.
Det ligger mitt på campusområdet och är tillgängligt vardagar och lördagar under
läsåret, för studenter, personal och allmänhet.
Högskolebiblioteket är både en mötesplats och en arbetsplats. Vi kan erbjuda ett
stort fysiskt bibliotek med tryckta böcker, tidskrifter, tidningar och många läsplatser.
Dessutom har vi ett omfattande elektroniskt bibliotek med vetenskapliga databaser,
e-böcker, e-tidskrifter m m.
Vårt elektroniska bibliotek kan nås var som helst ifrån av anställda och studenter, vilket
är speciellt viktigt för alla som studerar på distans. I vår samsökmodul ”Discovery”
finns gästlogin, så att även allmänheten kan söka i delar av vårt elektroniska bestånd,
men för att se artiklarna i fulltext behövs oftast p g a upphovsrätten ett besök på
högskolebiblioteket för att få ett gästlogin på plats (kostnadsfritt).
På högskolebibliotekets webbplats finner ni mer information, exempelvis om våra
ämnesguider inom en rad olika ämnesområden. Där ni får tips på databaser, fria
webbresurser och annat som kan vara bra att känna till. Sök antingen i listan under
den akademi ämnet tillhör, eller i den alfabetiska listan över alla ämnesguider. För den
som är intresserad av att studera släktforskning rekommenderas ämnesguiden i historia.
Vi har även informationsresurser i form av filmer, bild och ljud, t ex URs alla program.

Vem bestämmer
hur vi ska läsa?
Fotograf: Carl Larsson

BESÖKSINFORMATION
Besöksadress: 	Kungsbäcksvägen 47, Gävle
Postadress:
Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Telefon:		
026-64 85 00 (växel) 026-64 85 48 (lånedisk)
E-post:		
bibhig@hig.se
Hemsida:
www.hig.se/biblioteket
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ARKIV GÄVLEBORG

Arkiv Gävleborg förvarar arkiven efter länsinvånarnas enskilda/privata aktiviteter,
den del av livet som inte styrs av det offentliga. Här kan du följa människans
engagemang inom föreningslivet, hennes drömmar och visioner om ett bättre
samhälle samt ambitioner att producera och förmera inom näringslivet.
Antalet arkiv uppgår till ca 5.500.
5.300 föreningsarkiv
100 personarkiv		
90 näringslivsarkiv		
50 gårdsarkiv		

1776–2011
1733–2003
1820–2002
1572–1995

Varför missionerade
moster i Kongo?

Föreningsarkiven representeras av nykterhets-, frikyrko- och fackföreningsarkiv men
även av idrotts-, politiska, humanitära samt sociala arkiv m fl. Under 1800- och
1900-talen, lämnade många människor Sverige, detta på grund av sin tro eller sina
politiska åsikter. Du kan bl. a. finna denna historia i föreningsarkiven.
Personarkiven ger kunskap om de enskilda personernas liv, exempelvis industrimannen
Nils Jakob Gille (1881–1997), verksam i Sandviken.
Gårdsarkiven innehåller ofta flera släktleds historia samt rik information om den by de
verkade i – ett bra exempel är Urmakarsgården (1698–1937) i Västbyggeby, Valbo.
Utöver detta finns ett bildarkiv med 30.000 fotografier, 3.000 affischer,
650 fanor och standar.
BESÖKSINFORMATION
Besöksadress:
Fältskärsleden 10
Postadress: 	Arkiv Gävleborg, Södra Fältskärsgatan 10, 802 80 Gävle
Telefon: 		
026-10 88 70
E-mail: 		
arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida:
www.arkivgavleborg.se

Fotograf: Johan Falk, Ljusne
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