
Meddelande nr 45 från Föreningen Bergslagsarkiv 
 

Den rörliga historien om Bergslagen 
 

Ett seminarium om film den 22 november 2022 i Köping 

Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till 
en dag i de rörliga bildernas tecken.  
 
Vi kommer att lära oss mer om filmen 
som källa till historien om Bergslagen – 
var vi kan finna den och hur vi kan 
använda den. 
 

Program för dagen 
 
09.30 Registrering och förmiddagsfika med smörgås 

 
10.00 Inledning följt av filmvisning  

 
10.30 Mats Rohdin: Filmarkivet.se och användningen av film som källa  

På sajten Filmarkivet.se finns i nuläget cirka 2400 filmer från 1897 fram till 
våra dagar. Dokumentär- och journalfilmer dominerar utbudet, men här 
finns också reklam- och spelfilmer. Filmerna skildrar ett svenskt 1900-tal i 
ständig förvandling och framväxten av dagens samhälle. Filmarkivet.se är 
ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. 

Mats Rohdin presenterar sajtens material utifrån olika infallsvinklar, bland 
annat uppmärksammas filmer från Bergslagen. Likaså diskuteras använd-
ningen av film som källa samt frågor kring källkritik och upphovsrätt. 

 
ca 12-00 – 13.00 Lunch  

 
13.00 – 14.30 Lars Karlsson: Digital restaurering av filmarvet -  
Varför behövs det och vilka ställningstaganden ställs vi inför? 

Föredraget tar sin början i filmens barndom och genom att förklara 
filmens tekniska evolution så ges en bild på de stundtals både tekniska 
och etiska ställningstaganden som man ställs inför under arbetet med 
digital filmrestaurering. Hur tar vi hänsyn till en samtid och framtid 
samtidigt som vi respekterar filmens historia och ursprungliga tillgänglig-
görande 

 

14.30 – 15.00 Eftermiddagsfika med bulle 

 
15.00 Favoritfilms eldorado (som längst till 16.00) 

 

https://www.filmarkivet.se/


 

Om dagens föredragshållare 
 
Mats Rohdin är fil.dr i filmvetenskap och anställd vid Kungliga biblioteket, 
Stockholm. Han har tidigare forskat i personarkiv (Ingmar Bergman, Siri 
Derkert), men har de senaste åren medverkat i projektet Samisk 
audiovisuell samling, som handlar om hur samer och samiskt samhällsliv 
har skildrats på film och teve 

  
Lars Karlsson är chef för Svenska Filminstitutets filmdigitalisering. Läs 
mer om det arbetet på institutets webbplats. 

Anmälan och deltagaravgift 
 
Anmälan sker senast fredagen 11 november 2022 via … 

epost info@bergslagsarkiv.se,  
brev Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, 
          Box 135,  751 04 Uppsala eller  
telefon 019-777 19 52 (Håkan Henriksson). 

Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önskemål om 
vegetarisk kost. 
 
Deltagaravgift inklusive förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe: 

Medlem 390 kr per person 
Icke-medlem 490 kr per person 

Insättes på Föreningen Bergslagsarkivs plusgirokonto 439 81 43-0. 
 
 
Erbjudande: Ta med en vän! Enskild medlem får till detta arrangemang ta 
med en (1) icke-medlem till medlemspris 

Hitta till lokalen 
Vi kommer att hålla till i den 120 år gamla FORUM-teatern med adress 
Västra Långgatan 2 i Köping.  
 
Bygganden ägdes tidigare av IOGT-NTO och har varit – och är – en naturlig 
mötespunkt för både nöjen och folkbildning.  
 

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/digitalisering-av-film/
mailto:info@bergslagsarkiv.se
https://www.filminstitutet.se/

