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Helsingbilder är ett 2-årigt projekt med intressenter från hela
Hälsingland, med stöd från Intryck Hälsingland, EU-programmet
Leader+, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Ljusdals kommun.

…hjälpa oss sprida, och själv ha tillgång
till vår skatt med kulturhistoriska bilder
från Hälsingland?

Våren 2005 var följande engagerade
i projektets utveckling:
Ljusdalsbygdens Museum, Ljusdal
Edsbyns museum, Edsbyn
Järvsö Hembygdsförening, Järvsö
Fågelsjö Hembygdsförening, Fågelsjö
Delsbo Hembygdsförening, Delsbo
Hälsinglands Museum, Hudiksvall
Kilsgården i Storhaga, Ljusdal
Rehnströms fotografiska, Ljusdal
Edlunds Foto & Data, Färila
Fotograf Jorma Swedin, Ljusdal
Fotograf Stig Andersson, Ljusdal
Fotograf Lars Lööv, Ljusdal
Migranternas Hus, Alfta
Ljusdals Fotoklubb, Ljusdal
Fotograf Sune Herbertsson, Norrbo
Forslöfska arkivet, Ljusdal
Länsmuseet i Gävleborgs län, Gävle
Folkteatern i Gävleborg, Gävle
Fotograf László Gönczi, Ljusdal

Vill du…

Kila-Jonas Andersson,
Jonas Järvström, 1919
© Kila-Jonas Arkiv, Ljusdal

Projektledning och information
Kristofer Breig
tel. 0704-91 70 00
info@helsingebilder.se

www.helsingebilder.se
Helsingebilders projekt är finansierat av:
Började som en process hos:

Du är välkommen in på vår hemsida
www.helsingebilder.se
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Bildskatten

Leveranssätt

Det finns säkert 100.000 högkvalitativa
fotografier i flera olika arkiv i Hälsingland!
Denna kulturskatt har hittills inte varit tillgänglig
och är till stor del helt outnyttjad.

Du får högupplösta bilder levererade via Internet
eller på CD. CDn samt temahäften och i framtiden
även förstoringar sänds per post. Betala gärna med
bankkort eller leverans mot postförskott.
Företag kan köpa mot faktura.

Det vill vi ändra på och erbjuder dig Helsingebilder,
en ny samlande bildbank med ett stort antal
fotografier av stort kulturhistorisk värde.
Fotografierna är från 1860-talet till nutid.
Helsingebilder innehåller våren 2005 drygt
3.000 bilder. Och växer kontinuerligt.
Bilderna kan vara till nytta och glädje för dig
som släktforskar, för historiska och genealogiska
institutioner samt för alla intresserade.

Titta in på www.helsingebilder.se
Här kan du utan kostnad bekanta dig med
bildskatten. Du kan enkelt söka bilder på både
svenska och engelska.
Du kan välja metod för att få tillgång till foton:
• köpa enstaka bilder
• abonnera på hela bildskatten
• köpa ett häfte med ett tema, t ex Hästar i arbete.
Som abonnent får du direkt tillgång till alla
bilder för studier på skärm i full storlek utan
störande copyrightsymbol.

Helsingebilder
är en ekonomisk förening som är öppen för alla
intresserade som vill främja syftet - att göra
kulturhistoriska fotografier från Hälsingland
tillgängliga på Internet.

Helsingebilders bildbank
är skapad genom samverkan mellan Helsingebilder
och systemutvecklingsföretaget Advancia.
Vårt system levereras i grundutförande och med
anpassning till ert behov. Genom samverkan med
museisystemet SOFIE verkar vi för att det ska bli tekniskt
möjligt att utbyta material mellan SOFIE och Helsingebilder.
Är du intresserad av att köpa Helsingebilders bildsystem?
Kontakta gärna oss eller Advancia för en närmare presentation.

info@helsingebilder.se

info@advancia.se

