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PÅ PLATS I 
GÄVLE 

LITTERATUR 
......... Ulla" 
Daniel Wlllumwsld 
(Walab lorlag) 

Såväl Ridhuset som Gudinnan 
har självklara platser i en bok 
om Gävle. llustration från bok· 
en.avMati~Serholt. 

Snabbguide till livet 
i Gävle - då och nu 
En ny bok sammanfattar 
Gävles historia och nutid i 
250 händelser spridda över 
staden. 

&lYLE Även om utgivningen av den lo
kalhistoriska htteraturen har minskat 
betydUgt under de senaste åren, finns 
det i hyllorna så många böcker sedan 
tidigare att den Gävlebo som vill gräva 
där hon står har att sysselsätta sig åt
skilliga timmar. 

Och även om utgivningen har mins
kat så fylls den ständigt på, om än i en 
rannil och inte en strid ström. Inte 
minst via Gä.striklands kulturhistoris
ka förening och deras årsbok och de bi· 
drag som ges till utgivning av annan 
htteratur av intresse i landskapet. 

För den som vill lära sig mer om sta
den, säg en nyinflyttad Gävlebo, kan 
det vara svårt att veta var det är bä.st 
att börja. De finns många uttnärkta 
fördjupande böcker, men för att skaf
fa sig överblick är det inte givet var 
man ska leta. Ulf Ivar Nilssons böcker 
med samlade artiklar om diverse lo
lcalhistoliska personer, händelser och 
fenomen har varit ett tips tidigare, och 
nu kan även Daniel Waluszewskis "På 
plats i Gävle" läggas till den listan. 

Boken är som en provsmakningsme
ny med för Gävle viktiga personer och 
företeelser, strukturerade i 250 hän
delser utplacerade över staden som 
det lätt går att följa via kartor med ut
satta nummer. 

Nu är kanske varje sådan punkt inte 
lika relevant, ibland har Daniel Walus
zewski fått konstruera en plats för att 
kunna berätta om en händelse eller 
person, men iden är smart och med 

denna bok går det att som nyinflyttad 
Gävlebo eller turist att genomföra e n 
egen stadsvandring (annars rekom
menderas de utrnär.kta stadsvandring
ar som kommunen arrangerar som 
martid som förhoppningsvis kommer 
igång ordentligt nu efter pandemins 
restriktioner). 

Boan lr uppdelad efter stadsdelarna 
(med ny karta för varje del av Gävle), 
vilket gör att Daniel Waluszewski har 
tvingats att gräva fram inte bara de 
mest uppenbara händelserna och kän
disarna. Det gör att boken också kan ge 
ny information till den som redan nu 
skulle kunna ställa upp i en tv-fråge
sport med ämnetGävle-trivia. Fint att 
också de ofta förbisedda ytterområde
na av kommunen som Forsbacka har 
fått vara med. 

Daniel Waluszewski berättar om de 
självklara händelserna som bör rym
mas i en bok om Gävle, som när hela 
st.iden brann ner eller bara en halm
bock som i dag, och bland de kända 
personerna som lyfts fram finns de 
som alltid nämns - Rolf Lassgård , 
Thomas Di Leva, Joe Hill, Agnes von 
Krusenstjerna - men han bjuder även 
in mindre välbekanta namn som Ing
rid Kumlin och Maggie Wibom. Varje 
händelse presenteras med e n kort 
men informativ text. 

Själv har jag turen att vara vara verk
sam som journalist i den stad där jag är 
född och växte upp, men det är få i da
gens mediebransch som har sådana 
rötter i bevakningsområdet. Det kan 
inte vara lätt i den vikariekarusell som 
har snurrat vilt i Mediesverige de se
naste decennierna att komma till en 
helt ny kommun som reporter. Detta 
recensionexemplar av "På plats i Gäv-

Daniel Wlluszewski är en utmårkt cice-
roni<avle. FOlO: PRESSBILO 

le" hamnar i vår lokalhistoriska bok
hylla på redaktionen, och lugna stun
der rekommenderas nya medarberare 
att bläddra i denna snabbguide till li
vet i Gävle med information om så
dant som alla Gävlebor bör känna till. 

Bolceft n\rslg llui mräet i samtiden 
som i Gävles lokalhistoria. Det kan 
vara svårt att tänka att det som vi ser 
omkring oss i dag och lä.ser om i tid
ningarna kan stå, framtidens lokalhis
toris.ka krönikoL Skyfallet över Gävle 
2021 var en sådan händelse. Några 
gånger under läsningen fnissar jag till 
när människor som jag känner i Gävle 
i dag nämns i samma andetag som 
lokalhistoriska celebriteter - jag tror 
inte att de ser sig själva på det sättet. 

"På plats i Gävle" har en lin mix av 
det som är grundläggande fakta om 
staden och sådant som mer är Gäv
le-kuriosa av klacks parkskaraktär. 
Man har roligt med Daniel Walus
zews ki som ciceron på Gävles gator. 

lrillma..._ 

t Fen friprta Dalel lhluszewsld _ 
... författare till boken "På plats i Gävte· som har kommit 
ut i dagarna. 

Hur llom det sig att du har sllrivlt ckma boll om Gävle? 
- Jag är född i Gävle och bodde här som barn. Men mest 
handlar del om mitt stora intresse för lokalhistoria. Det 
har hänt så mycket i vår närhet och det finns ofta kopp
lingar melLln del lokala och välkända historiska skeenden. 
Sen är jag svag för karaktärer och uppskattar en bra histo
ria. 
Är det någon av h:indelsema I bollen som du bin extra 
förtjust I och hade velat f6rdjupa dig I? 
- Jag har många favoriter, men historien om Sjutton Karls
son, den före detta ciri<usartisten som under flera år på 
1960-talel bodde i en trasig båthytt på soptippen på Avan 
har både värme och sorglighet. Sen är det fascinerande att 
tänka sig att Alfred Nobel i barndomen hankade sig runt 
genom att sälja tändstickor på Gävles gator. 
Var det någon del av staden som du hade svårare att 
hitta intressanta historier frin? 
- Det är såklart fler händelser som utspelar sig centralt, 
men jag tycker att jag har fått till en bra spridning över 
hela kommunen. Ibland kan det ju handla om att en intres
sant person härstammar från ett ställe utanför stadskär
nan. 
Så hiir mycllet lokalhistoria samlad visar att GJvle lir 
en anrik stad. Borde Givleboma vara mer stolta över 
sin stad? 
- Absolut. Det har hänt massor i Gävle genom åren och det 
finns väldigt många profiler som gjort avtryck långt utan
för stadens gränser. Sen är det säkert så för många att 
hemstaden glittrar lite mer om man inte bor i den. 
Du har fjtt !:isa mycket lokalhistoria I din research. 
Är det någon loblhistorisll boll som du vHI rekom• 
mendera som fördjupning? 
- Det finns mycket bra Gävlelitteratur. Ulf Ivar NilsSGD och 
Jan Sterner är två som skrivit flera böcker. Sen gillar jag 
de mer myndighetstorra beskrivningarna av gamla bygg
nader som man exempelvis hittar i Riksantikvarieämbe
tets databas Kringla. 
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