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Till Statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 20 maj tillkalla särskild1998 utredareatt en
med uppgift förutsättningarna för bevara icke-över göraatt attse resp.
fiktiva filmer tillgängliga i framtiden, lämna förslag till åtgärdersamt
och särskild nationell handlingsplan för detta. Utredaren skulle ävenen

förutsättningarnaanalysera för filmvårdscentral i Grängesberg ochen
lämna förslag filmvårdsâtgärdertill kostnadsberäkning.samt en

Chefen för Kulturdepartementet utsåg den juni till särskild24 1998
utredare Bengt Nyström, förordnades fr.o.m. den augusti 19981som

halvtid. delrapportEn avlämnades den 30 augusti 1998.
utredningsarbetetI har f1l.dr. Björkin, Filmvetenskapliga ins-Mats

titutionen vid Stockholms universitet, medverkat sedan och1998-10-15
har Orhall, chefBengt för Svenska Filminstitutets avdel-expertersom

ning Rotebro Filmservice Wedelfors,AB, arkitekt, och Björne-Bo Jan
Örjanhaag, näringslivschef, båda Ludvika kommun, Hamrin,samt

museilektor, Dalarnas och ordförande i Svenska Museifören-museum
ingens film- videokommitté, deltagit. Särskilda samråd har bl.a.
förevarit med Roger Ståhl, kommunalråd, Ludvika kommun medsamt
Hans Ottosson, direktör, och Jan-Erik Billinger, avdelningschef, båda
Svenska Filminstitutet.

Utredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande doku-Bevara
mentärfilmens kulturarv.

Stockholm i 1999mars

Bengt Nyström

BjörkinMats
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Inledning

ochfilmen haricke-fiktiva filmen eller den dokumentäraDen ett stort
historia.unikt värde det gäller skildra 1900-talets Detalldeles när att

samhälletfilm finns olika häll ihar dock visat sig mycketatt som
gällerlämpliga åtgärder vidtas; dettainte kommer bevaras inteatt om
film-fierautsträckning film i allmänhet finns vidi störreäven stor som

hotbildfinns tydligarkiv där medel till vård saknas. Det motenmen
hängersärskilt den äldre dokumentära filmen generellt, sammansom

filmernasförändring, teknikutvecklingen ellermed filmmaterialets att
värde för filminnehavarna. Detinnehåll inte längre aktuellt ellerär av

och olika bevar-både utökad insamling och dokumentationbehövs en
för kulturarv skall säkras.andeåtgärder dettaatt

bio-film film inte fiktiv,Med icke-fiktiv all är t.ex.sommenas som
flytandeicke-fiktiv film och fiktiv filmgraffilmen. Gränsen mellan är

filmlättförståeliga dokumentäroch oklar; därför har det begreppetmer
fiktivafilmmaterial det sigTekniskt det Denär röranvänts. samma om.

filmvårdsåt-föreslagnafilmen har till delen tagits hand. Destörsta om
andra bevarandeåtgärdergärderna omfattar möjligheter till vård och av

filmenden dokumentäraall slags film, koncentrationäven om en
insamlingför inventeringar,föreslås. ingår bl.a. särskilda insatserHär

medökad tillgänglighetoch dokumentation olika åtgärder för stu-Asamt
distributiondie- och forskarservice, information och m.m.

framför allt denfilmen,Förslagen fokuserar den dokumentära
produceradei dagäldre dokumentära filmen denäven attgenommen

flytande har lagtsnågotbevarandeförutsättningarna stärks. En gräns
inleddeför ljud och bildbörjan. Arkivetvid 1980 eller 1980-taletscza

Svenskarörliga bilden ochbl.a. för densitt arbete 1979 med ett ansvar
bevaradärmed förFilminstitutet fick vidgat uppdrag, och attett ansvar

successivledde tillfilm. Teknikutvecklingendokumentär ävenäven en
till videoproduktion.övergång

historiska,bevarandeåtgärder för densyftar till utökadeFörslagen
utsträckning,tillgänglig i ökadfilmen ochdokumentära dengöraatt

värde och viktenhistoriskabl.a. markera dess höga attatt avgenom
användning olikadokumentär film generellt kommer till större om-

utbildningsområdet. Uppdragetråden i samhället, inte minst inom är
övergripande.nationellt

meddokumentär filmförutredningen föreslås1 Centrumatt ett en
analysGrängesberg-särskild Filmvårdscentral skall etableras i en av
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filmvårdsverksamhet i Grängesberg har ingått i uppdraget. Verk-en
i samheten bör knytas till och ledas Svenska Filminstitutet och bedriv-av

i samarbete med Arkivet för ljud och bild och Ludvika kom-mun,as
där Grängesberg ligger. utvecklaFör studie- och forskamiöjligheteratt
föreslås samarbete utvecklas mellan Svenska Filminstitutet medatt ett
dess för film och filmhistoria och Arkivet för ljud och bild medansvari

myndighetsansvar för den rörliga bilden och uppbyggnadett att en av
forskar- och studiecentra vid bl.a. universitet och bibliotek genomföres.

föreslåsDärutöver åtgärder för öka tillgängligheten tillatt
ñlmmaterialet och vidgad användning detta.en av

Den bedömningen har också gjorts kultursatsning det slagatt en av
föreslås kommer kunna fungera utvecklingsgene-även attsom som en
inom bl.a. ochIT- mediaområdet och kunna få inte oväsentligrator en

betydelse för regional tillväxt.en
utredningen föreslåsI medel anslås för etablering Centrumatt en av

för dokumentär film med Filmvårdscentral i Grängesberg, förslags-en
vis fr.o.m. år 2001, och första projekteringsmedelett steg attsom
anslås för fördjupad kostnadsanalys och detaljerat besluts- ochetten
upphandlingsunderlag för det fortsatta arbetet.
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Sammanfattning

nämligenhuvudsakliga uppgifter,omfattat tvåMitt uppdrag har ut-att
icke-fiktivatillgängliggörabevara ochreda förutsättningarna för att

förslag till åtgärderi konsekvensfilmer i framtiden, upprätta ettsamt
förutsättning-bedömahandlingsplan för dettaoch nationell samt atten

detta ingårfilmvårdscentral i Grängesberg. lför etablera attattarna en
filmer, däriblandidag icke-fiktivafinnsredovisa den kunskap omsom

vårdåtgärder.och behovoch dess tillståndvolymen filmbeståndet avav
hand ochåtagandet vad gällergäller det statligasakSamma att ta om

ochansvarsfördelningenicke-fiktiva filmer, hurtillgänglighålla utser
förslaget skall vidare ingåförbättringar.förslag Ilägga enom ev.

för-förslag tillaspekter och läggaupphovsrättsligabedömning ettav
gäller lokal-allmänhet och forskare. Vadtillgängliggörande förbättrat
tekniska be-Grängesberg skall defilmvårdscentral tilliseringen av en

konsekvenseroch ekonomiskahov och bl.a. praktiska övervägas som
skall iBefintlig myndighetsstrukturbevarandearbete.finnas förkan ett

kostnadsberäknasförslagenSlutligen skallmöjligaste mån in.vägas
finansiering.och innehålla förslag till

frågor kringbelysakoncentreratsUtredningsuppdraget har att
dokumentärthuvudsakligeneller film medäldre icke-fiktiv film, ett
film produ-jag i första handdokumentär filminnehåll. Med äldre avser

utredningsuppdragetskall ocksåcerad före 1980. Det attnoteras,ca.
och lagradefilmbaser, intebilder olikaomfattat rörliga på upptagna

ellerområde föreligger,i övrigt. Pâ dettaeller elektroniska mediavideo
framtid, motsvarande bevar-det föreligga inomkommer att enen snar

för ljud och bildssfaller inom Arkivetandeproblematik, ansvar-som
sområde.

kapitel ochBakgrund 21

filmmaterial detdetöversiktligt de filmer ochkapitel redovisar jag1I
frånicke-fiktiv film 1897produceradnämligen i Sverigehandlar om,

medall filmvanligentid. Med fiktiv filmoch fram till vår enavser man
biograferna. Icke-fiktivvisasden spelfilmskapat innehåll, t.ex. som

verklig-film skildrarövrig film, främstfilm omfattar således all som
Ämnesområdet harmycket brett. Jagfaktabaseratheten på ärsätt.ett

film, tydlig-dokumentäranvända begreppetvalt företrädesvisatt som
givetvisidag konstlad, dåkännsvad det handlar Gränsensäger om.are
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fiktiv film vanligen har utgångspunkt i och skildrar händelser iäven en
verkligheten och därmed intressanta historiska perspektiv och ärger
värdefulla tidsdokument. Gränsdragningen kan ändå i viss mån vara
motiverad och tydliggör de bevarandeåtgärder hittillst.ex. att som
gjorts huvudsakligen varit inriktade på den fiktiva spelfilmen genom
främst Svenska Filminstitutet och dess filmlaboratorium Rotebro Film-
service.

kapitel lämnasI 2 översiktlig redogörelse för de samlingaren av
dokumentär film finns i landet och bedömning filmmaterial,som en av
vårdbehov har inte varit möjligt genomföraDet heltäckandeattm.m. en
inventering. stället har jagI valt redovisa verksamhet och samlingaratt
hos de aktörerna, d.v.s. Sveriges Television deras film-ochstörstatre
och programarkiv, Svenska Filminstitutet föroch Arkivet ljud och bild,

flertal filmarkiv i företag,övrigt inom organisationer, folkrör-samt ett
elser och andra verksamheter. har kompletterats med uppgifterDetta
från riktad enkät till medlemsföreningar i femtontal nationellaetten
organisationer med regional verksamhet i fem utvalda län, Sveri-t.ex.

Hembygdsförbund, och till antal företag i femstörreettges
branschförbund till olika aktörer inom filmområdet.samt

Det inom Sveriges Television SVT, Svenska Filminstitutetär
SFI och Arkivet för ljud och bild de samlingarnaALB störstasom
finns och därmed omfattande kunskap äldre dokumentärävenen om
film. lättsammanställdEn kunskap finns inom flera,ävenstor men
översiktligt arbetande organisationer och motsvarande verksamheter
inom landet. sammanställningar finnsDe i regel översiktligaärsom
och begränsade till det ämnesområdet. Någon allmän, nationellegna
översiktlig sammanställning finns inte. för deBortsett uppdrag som

SFI och harALB se 3.3 saknas övergripandeavsnitt ettresp. ansvar
för bevarande och tillgängliggörande går målen för denutöversom

verksamheten.egna
förhållandevisEn kvalificerad skattning kan dock göras genom en

sammanvägning enkätens och jämförelse och uppräkningav svar en av
i övrigt känt innehav äldre dokumentär film, bl.a. baserad på materi-av
alet från de fem länen. Sammanställningen har inriktats på "äldre"
dokumentär film. Tidsgränsen framåt något har vidär sattsvag men ca
1980, då bl.a. de nuvarande uppdragen för SFI och fastställdes.ALB

bedömningenDen har gjorts det finns mellan 40 och 60 millioneratt
film, kan karakteriseras dokumentär film och för vilkenmeter som som

det finns behov olika bevarandeåtgärder, från vård tillett av
långtidslagring i lämpliga filmarkiv. Till detta kommer filmden äldre

finns vid ochSVT SFI i storleksordningen 50 millioner filmmetersom
inom dokumentärfilmområdet, för vilken det finns behov vårdett av
och kopiering. Sammantaget det sig 90 millionerrör över meterom
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sammanfattning volymer,dokumentärfilmsomrâdet. Enfilm inom av
tabellforrn i avsnitt 2.9.har gjorts iämnesområden m.m

nitratbasfilmmaterialet 35finns kvar det äldstaDet mmavsom
finnsdel nitratfilmomhändertagettill delensannolikt störstaär enmen

frånfinns antal filmer på 16enskilda arkiv.kvar i Däremot stortett mm
material 8värdefullt1920-talet och från 1930-taletoch med även ett

långsiktigt bevarandearbete.omfattasinte ettav mermm, som
amatörfilm,ellerofta försummats den privat-områdeEtt ärsom

introduktionenSärskilt sedan1930-talet blev allt vanligare.från avsom
ämnesvärlden vidgats ochmotiv- ochmm-kameran har8 ett om-

filmer har dokumenteratsvårbedömt antaltill volymenfattande men
och kultur-etnologisktprivata sfären med idagsärskilt den ett stort

historiskt värde.
generelltfilmenhotbild den dokumentärafinns tydligDet moten

teknikutveck-filmmaterialets förändring,medhänger sammansom
värdeaktuellt ellerfilmernas innehåll inte längreellerlingen äratt av

valtdag mångade hoten ifilminnehavama.för Ett är attstörsta attav
lättaretill video förkopiera denfilmen"rädda" över attattgenom

därvid originalfilmemaden. Ofta haroch distribuerakunna hantera
de inte längreeller slängts,bort och försvunnit,glömts att an-p.g.a.

inaktuella.vänds eller är

Överväganden kapitelförslag 6och 3 -

be-frågeställningar harbedömning olikakapitel jag3I gör somen av
tillgängliggörande den dokumentärabevarande ochtydelse för ett av

sammanfattandeåtgärder,förslag till olikafilmen och samt enger
bevarandeåtgärder, till-insamling,samordninghandlingsplan. En av

kallatvad jagverksamhet bör skegängliggörande och publik genom
verk-Svenska Filminstitutetsfilm, knutet tillför dokumentärCentrum

samhet.
hand tvåutifrån i förstaAnsvarsfrågan 3.2 har belystsavsnitt as-

och nationellt,generellteller vilka harpekter, dels ettsom ansvarvem
doku-särskilt avseende äldreomfattardels vad ansvaret resp. nyare

institutioni viss mån rått någonfilm. viss oklarhet harEnmentär om
äldre doku-för denmotsvarande har uttalateller ävenattett ansvar

samla ochförhand och bevaras.filmen Ett attmentära tas ansvarom
däriför ochfilm ingår i instruktionerna SFI ALB,dokumentärbevara

har olikafilmen. Stora insatserför den äldre dokumentära sättäven
organisation-och olikaoch liksomgjorts SVT, SFI ALB, av museerav

behöverinsatser gjortsföretag.föreningar och Men även storaomer,
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tydligt formuleras och tilldelas för följaett attansvar ettresurser upp
bevarandearbete fokuserat äldre dokumentär film.

harJag föreslagit Svenska Filminstitutet tilldelas sådantatt ett
kompletterande uppdrag med uttalat för samla ochett attansvar
bevara den äldre dokumentära filmen och enhet skapas föratt en ny
detta, Centrum för dokumentär film med Filmvårdscentral.ett en

Som redovisats i kapitel finns2 samlingar film olikapå håll istora
samhället. framstårDet nödvändigt målinriktat insam-att ettsom mer
lingsarbete avsnitt 3.3 måste inledas med syftet dels fördjupaatt
kunskapen den film finns, dels genomföra olika insatser förom attsom
filmen hand, bevaras och tillgänglig. Uppdraget börtas görsom om-
fatta enskilda filmare och amatörfilm.även Därför behöver särskilda
insamlings- och dokumentationsinsatser genomföres. Vid insam-
lingen/förvärvet skall ersättning kunna erbjudas, kopieringsser-t.ex.en
vice och lagring och särskilda avtal skall för klarläggaupprättas rätt-att
igheter, nyttjande och ersättning.

har föreslagitJag särskilda insamlings- och dokumentations-att
insatser och utveckla formerna för insamling och förvärvatt m.m.

olika insatser för filmen hand, bevaras och till-samt att tas görsom
gänglig skall ingå i uppdraget för Centrum för dokumentär film.

Ett bevarandearbete avsnitt bör3.4 ha mål säkerställa ochattsom
lagra originalfilmema under optimala villkor medan videokopior an-
vänds för studier och i visningsverksamhet Bevarandearbetetm.m.
omfattar teknisk vård film olika bas och olika format. Arbetetav
med bevara filmerna innebär olika tekniska åtgärder från intag ochatt
syning till lagring eller arkivering filmerna. Arbetet kan beskrivasen av

"produktionslinje", där olika arbetsmoment och arbetsstationersom en
ingår och i sin olika krav utrustning, bemanningtursom genererar
och lokaler. finnsDet varierat behov olika bevar-ett stort, men av
andeåtgärder. tjänsterDe skall kunna erbjudas måste därför täckasom
hela fältet filmvårdsåtgärder inklusive kopiering och scanning tillav
video och digitala format möjlighet arbeta med modern IT-samt att
teknik. Till detta kommer långtidslagring under optimala klimat-även
förhållanden för olika filmslag förbättrad central lagringäven en av-
nitratfilm.



9SammanfattningSOU 1999:41

Filmvårdscentral etablerassärskildföreslagitdärförharJag att en
tillgänglig-ochbevarahanduppgiftmedGrängesbergi taatt om,

film,dokumentärinriktningsärskildgenerellt medfilmgöra en
arkiveringvårdtekniska tjänstererbjuda olika samtäven m.m.men

i denskall ingåFilmvårdscentralenvideoband.ochalla slags filmav
film.för dokumentärföreslagna Centrum

olikatill3.5och service avsnitttillgänglighetFrågan m.m.om
motiverat-meningsfullt ochskalldetviktig. Förär att varagrupper

till huri relationställasbevarandeekonomiskt- mästeinte minst ett
måländamål.olika Ettanvändas förtillgängligt och kanblirmaterialet

olika nivåer,forskning påfortillgängligall film skallbör att varavara
distribution ochfolkbildningsperspektiv förvidareoch iför skolan ett

äldre dokumentäranvändamöjligheterläggasTill detta börvisning. att
harsammanhang. Detseriösanyproduktioner ifordelvisfilm helt eller

finns starkadetenkätundersökningenintervjuer ochframgått attav
videokopiorlånakunnamedkopiering ochmedönskemål hjälp attom

studieförbunden. Denochskolanfråninte minstfilm,dokumentärav
dettastödjaspridningbättrekan nåfilmendokumentära attgenomen
visastudieförbundAV-centraler,skolor,underlätta för attoch o.s.v.

film.dokumentäräldre såväl nyaresom
efter-film bördokumentärtill alltillgänglighetenkelbred ochEn

detinnehållerfilmenvadoptimal kunskap ärfåFörsträvas. att omen
katalogiseras såsamtidigt uttöm-registreras ochfilmernaviktigt att

Flertaletnyttjande.framtidaunderlättaförmöjligtmande att avsom
kata-förbättradochkompletteraskataloger behöverochalla register en

byggasikte pågenomföras medefter handlogisering måste att upp
filmdatabasdenutbyggnadfilmdatabas, seddnationell somavensom

finns vid SFI.
värdetuppmärksammaochför spridainsatserkommerTill detta att

och be-samhälletkunskaptillförafilm kanfrågor, därolika omnyav
börupphovsrättslagenanpassning tillperspektiv. Endessa olikalysa ur

tillgodosesbör kunnaanvändningfriarestuderas Ennärmare. genom
vidareforskning och itillgänglig förblifilmen kansärskilda avtal, där

ersättningsamtidigtsammanhang garanteras.ensom
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Jag har föreslagit de samlingar dokumentär filmatt av som succ-
essivt kommer byggas vid Centrum för dokumentär film skallatt upp
hållas tillgängliga för forskning och studium, för pedagogiskannat
verksamhet och för visningsverksamhet för sär-skildävensamt
auktoriserad bearbetning för nyproduktioner och för försäljning. En
samordning och registrering bör ske med andra samlingar, främst SVT
och ALB, med målet nå så bred kunskap möjligt. utbyggnadEnatt som

den nationella databas finns vid SFI föreslås och skallav som vara
tillgänglig särskild forskar- och studieservice vid olikagenom
studiecentra.

Särskilda överlåtelse- och deponeringsavtal behöver vidupprättas
omhändertagandet filmer för möjliggöra bredare användningattav en

filmmaterialet. har därförJag föreslaget särskilda medel avsättesav att
för förvärv och ersättningar. harJag föreslagit SFI i samråd medatt
juridisk expertis får i uppdrag utarbeta avtalstext för överlåtelse-att en
och deponeringsavtal.

En annanviktig fråga hur den dokumentära filmenär skall upp-
märksammas och nå publik avsnitt 3.6 och därmedstörre kommaen
till fördjupad användning. Användningen äldre och doku-en av nyare

film skall bakgrundenmentär den rörliga bilden fårmot attses av en
allt betydelse i dagens informationsflöde.större viktigtDet förståär
den rörliga bildens och filmens fungera. skolan finnssätt Utöveratt- -
här fiera målgrupper i samhället har potentiellt intressestora ettsom av
dokumentär film med dess ämnesbredd.stora

Det därför vikt dokumentärfilmerär i likhet med spelfilm-stor attav
och kortfilmer kan få vidare distribution och kulturförvalt-er atten

ningar och skolor i ökad utsträckning möjlighet hyra eller för-attges
bra dokumentär filmvärva på video direkt från Centrum fört.ex. ett

dokumentär film.
För ditnå behövs utbyggd information ochatt "marknadsföring"en
dokumentär film dokumentärfilmsfestivaler,t.ex.av genom program-

dagar i skolor eller i andra sammanhang. Informations- och distribu-
tionsmaterial måste produceras och informationskanaler utvecklas, lik-

publikationsverksamhet med skriftserier behandlar viktigasom en som
perspektiv dokumentär och videoserier med klassiska filmer.t.ex.
Även det Filmmuseum diskuterats sedan länge bör i dettasom pers-
pektiv förverkligas och då omfatta den dokumentäraäven filmen. För

möjliggöra ökad användning den dokumentäraatt filmen detären av
nödvändigt ersättningsfrågoma löses. framstårDet i dettaatt samman-
hang naturligt utbyggd distribution och utlåning doku-attsom en av

film sker SFI ochmentär ochALB därigenom skapas, till-attgenom
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stabilspelfilm,distributionutlån ochmed SFlzs av ensammans
filmen.den dokumentäraför spridningorganisation även av

försärskilda medeldärför föreslagithar avsättsJag ut-att en
publiceringochdistributioninformation, visningar,veckling av
den doku-och kunskapsprida informationmed målet att omm.m.

och användargrupper.publik-filmen och därmed nåmentära nya
och ungdom,behovet hos barnuppmärksammaSärskilt bör man

föroch vården.inom äldreomsorgen Ansvarfolkbildning ochinom
film.för dokumentäroch Centrumdetta bör läggas SFI

for dokumentärtilljag förslag Centrumkapitel redovisarI 4 ettett
uppdraget harGrängesberg.Filmvårdscentral förlagd till Ifilm med en

ifilmvårdscentral Gräng-förförutsättningarnaanalyseraingått att en
Grängesberg4.2har kunnat konstatera avsnittesberg. Jag att som

kan bedömas,efter vadfilmvårdsverksamhet,förlokalisering somen
kan ställas.rimligenoch tekniska kravlokalmässigauppfyller de som

kan lösasoch servicetillgänglighetAndra aspekter på genom upp-
överföringsmöjligheter via internet.kopplings- och

filmen kom-dokumentärabevara denarbetet meddelEn attstor av
insamlingsarbetebedrivetoch aktivtmedvetethandla ettatt ommer

kunskapersärskildakräverförberedande filmvårdsarbete. Dettaettsom
primärt tek-historia, intekulturhistoria ochoch allmäni filmvetenskap

vid analysertill användningkommerochniska kunskaper, ävensom
sammanhang. Detdärefter i olikaochkatalogisering filmernaoch av

filmför dokumentärsärskilt Centrumdärför skäl utformafinns att ett
därGrängesberg ochverksamhet iövergripande4.3avsnitt ensom

tillgänglig-föroch dokumentation,insamlingavdelning fördels enen
verksam-utåtriktadför pedagogisk ochforskarserviceochhet samt en

ori-teknisktFilmvårdscentralen meddels självahet inrättas, merm.m.
bevarandeuppgifter.enterade

tillden"produktionslinjen" börtekniskagäller denVad anpassas
rimlig produktionsvo-tillsigfilm detden volym ävenrör enom men

for-verksamhetentekniskaredovisar därefter hur denlym år. Jagper
bi-ilmvårdscentralen 4.4tänkta avsnittutformas i den Fslagsvis samt

personalbehov,ochorganisationredovisarvarvid jaglaga 2, även
särskild studietekniskabehov lutbildningsbehov samt resurser. enav
volymbedöm-dels"flödesschema",dels schematisktredovisas ett en

tillfilmvårdsverksamheten Ma-tänktaanpassning denochning av
nationelltsärskilt,i Grängesberg. Ettgruvområdetskinhallen på gamla

specialkonstrueradebör byggas initratfilmför långtidslagringarkiv av
kanVissa delmomentFilmvårdscentralen.anslutning tillikasematter
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dubbleras eller flerdubblas För höja produktionstakten liksom helaatt
linjen kan dubbleras efter behov. En samordning med Rotebro Filmser-
vice skall ske.

I verksamheten skall ingå olika tjänster, skall kunna erbjudassom
intresserade. Till dessa hör uppdrag registrera och katalog-t.ex. attsom
isera enskilda filmsamlingar, utarbeta filmkataloger, forskarservice och
forskaruppdrag, Föreläsningar, redigering och produktion filmav
videokaseter, distribution hyrfilm video, försäljning Andraav o.s.v.
tekniska tjänster kan erbjudas Filmvårdscentralen. Till dessa hörgenom

uppdrag hand och vårda enskildat.ex. samlingar, kopieraatt tasom om
enskilda filmer och samlingar till video, hand och långtidslagrata om
film och videoband i andras finnsDet härägo, möjlighet atto.s.v.
utveckla olika tjänster kan erbjudas intresserade, särskilt företagsom

Ävenoch organisationer. andra tjänster med anknytning till
filmvärdsarbetet, digitalisering bilder och uppbyggnadt.ex.som av av
bilddatabaser, kan utvecklas.

Troligtvis bolagsform med SFIär huvudägare den bästa lös-en som
ningen för verksamheten vid Centrum för dokumentär film medett

ilmvårdscentralen.F Praktisk verksamhet och ledning bör enligt min
mening knytas till SFI med bas i Stockholm och lokal verksamheten en
i Grängesberg. kopplingEn till SFI:s och dess olika verksamheter med
Filmarkivet, Filmbiblioteket, Cinemateket och distribution samtm.m.
Rotebro Filmservice naturlig situationenär idag. Enutsom ser sam-
verkan mellan SFI och ALB, avseende kunskapsuppbyggnad, insam-
ling forskarservice och tillgänglighet i allmänhetsamt skallm.m. ut-
vecklas. En samverkan med Ludvikanära kommun måste naturligaav
orsaker ske.
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Jag har i konsekvens med detta föreslagit att ettresonemang
Centrum för dokumentär film med Filmvårdscentral etableras ien
Grängesberg med målet bevara och tillgängliggöra arbeta medatt samt

väcka intresse för dokumentär film. insamlingUtöver och bevarandeatt
bör olika tjänster kunna erbjudas intresserade. Verksamheten börm.m.

bedrivas i bolagsfonn med SFI huvudägare med praktisksom
verksamhet och ledning från Svenska Filminstitutet. En styrelse

för verksamheten med självskrivna ledamöter för SFI, ALBansvarar
och Ludvika kommun företrädare för hembygds- ochsamt museerna,
folkrörelsema, bildningsförbunden och landstingen eventuelltoch bör

särskild rådgivande nämnd tillsättas stöd och bas företten som en
samordning verksamheten. insamlingUtöver och bevarandeav m.m.
bör olika tjänster kunna erbjudas intresserade.

Verksamheten bör i dokumentations- och bevarandearbetet knytas
till och ledas iSFI samråd med ALB. har föreslagitJag även attav
frågan hur Centrum för dokumentär film skall till SFI:som anpassas
organisation bör studeras i anslutning till den Filmutredningenav
föreslagna översynen.

har iJag konsekvens med detta föreslagit uppdrag tillatt ett ges
Svenska Filminstitutet i samarbete med berörda främstatt parter,
Ludvika kommun i första utforma underlag grund förett steg ett som

etablering och successiv uppbyggnad Centrum för dokumentären av
ñlm med Filmvårdscentral i Grängesberg.en

kapitelI 5 harjag sammanfattat mål för bevarandearbetet olikaoch
åtgärdsförslag genomförande i handlingsplan isamt tre steg.en

kapitelI har6 jag genomfört investerings- drifts-analys ochen av
kostnader, baserad på den bedömning sakläget och de förslagav som
redovisats i kapitel 3 och dels fråga4. Det särskilda investerings-är om
och utvecklingskostnader till följd mina förslag, dels kostnader förav
drift behöver byggas har det LudvikaJag sett attm.m. som upp. som
kommun för restaurering och ombyggnad de tänkta lokalernasvarar av
i Grängesberg, varefter dessa hyrs det föreslagna bolaget. Verk-av
samheten bör enligt min mening drivas i bolagsform med SFI som

i samverkan med bl.a. Ludvika kommun. statligaägare ALB och De
medel bör anslås bör tillföras SFI.som

harJag med hänvisning till detta föreslagit medel föravsättsatt
åtgärder för bevarande och tillgängliggörande den dokumentäraav
filmen och i första frammedel för projekterings-ett steg att ta ett
underlag.
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Bakgrund1 och uppdrag

Bakgrunden1 1
.

fotografiskaDen bilden och från förra sekelskiftet den rörliga bilden
effektivtblev dokumentärt och massmedialt skildra 1900-sättett att

talets verklighet, i tidningspressen och ijoumal- och reportagefilmens
barndom under seklets forsta decennier och inte minst i vår glo-egen
bala och internetålder. Idag upplever vi alla, ochteve- gott ont, en
ibland påträngande i verklighet formedlad otalnärvaro etten av repor-

och dokumentärer från världens alla hörn och skâdeplatser. Dettage
visar något den dokumentära filmens både historiska och dags-om
aktuella värde.

Filmen och filmremsan bärare rörliga bilder har fångatsom av
1900-talets svenska samhälle alldeles och oumbärligt sättett eget
och kompletterar andra informationsbärare. finns all-Det ettnumera

samförstånd särskilt s.k. icke-fiktiva filmenden harmänt att ettom oer-
sättligt värde historiskt källmaterial utifrån mediets särskildasom
kriterier precis historiska "fakta" kan bevaras andra isättsom-
arkivdokument, fotografier och föremål. film syftar har-Den man
till skillnad den fiktiva filmen- inriktning huvudsak-mot att etten

Ämnesområdetligen dokumentärt skildra verkligheten. brett-sätt är
från korta journalfilmer till utförliga dokumentärer liv och arbete,om

och kultur. Tiden från 1900-talets första tillår 1980-taletspännernatur
och teknik successivt celluloidfilmen.även ersättersenare, om ny

fiktiva filmen spelfilm biograffilmDen eller reklamfilm ochäven-
motsvarande huvudsakligen väl dokumenterad och be-äranser man-
varad luckor finns särskilt vad gäller film-vissa de äldreäven om av

på nitratbas. Svenska Filminstitutet SFI den institutionärerna som
till uppgifthar bevara den svenska filmens kulturarv och Filminsti-att

filmarkiv har omfattande samlingar svenskproducerad filmtutets av
och film visats i Sverige tillsammans med dokumentärtannatsom
material manuskript, kataloger, affischer, Sveriges Televi-som o.s.v.
sion SVT och Arkivet for ljud och bild i formALB, videokopiorav
har likaså samlingar fiktiv film.äldre fiktiva filmen harDenstora av
generellt i långt utsträckning varit föremål for dokumentationstörresett
och forskning, insamling och vård film i Sverige.än annan
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film finnsicke-fiktiv film eller dokumentärsamlingar äldreStora av
den fiktiva filmen denTill skillnadhos SVT och ALB.SFI, ärmot

beställarna,del dock kvar hosicke-fiktiva filmen till mycketäldre stor
enskilda.samhället och hos Enolika organisationer id.v.s. hos stor

säkrad för fram-tvekan intefilmvolym äldre dokumentär ännuär utan
tiden.

rörliga bilderteknisktFilmmaterialet i sig, upptagnasett
format, i varierandecelluloid och olikatraditionella filmbaser är

material-första hand sker dettaomfattning för förstörelse. Iutsatt p.g.a.
oftahar på-kemisk-tekniska struktur,åldrande ochets men processen

i allmän-förvaring och brist insikt ochskyndats felaktig resurserav
redovisas ocksåicke-fiktiva filmen.het. gäller särskilt den DettaDetta

film-förfiera samtidigt insatserfrån håll görs värnaattstora omsom
företag myndigheteroch hos fiera ochhos de "tre stora" störreerna,

fiktiva film-och hembygdsföreningar.och hos arkiv Dent.ex. museer,
till video,överföringidag hand och ALB genomSFItasen om av

filmfinns volymer äldredetta filmmaterialinomäven stora sommen
Volymen icke-fiktiv filmomkopieras ellerbehöver restaureras. som

Museiför-hand har från bl.a. SFI:s och Svenskabehöver tas om man
omfattande, mellan ochtidigare bedömt till mycket 50eningens sida

olika format. Enligt den enkätmiljoner film olika bas och100 meter
och den kompletterande analysgenomförts under senhösten 1998som

millioner film. Till dettagjorts bedömningen 6040är metersom -
film i storleksordningen millionerkommer äldre dokumentär 40 50-

för vilken det finns vårdbehov.film vid SVT och SFI, ävenmeter ett
filmhandlar det ändå 100 millionerSammantaget närmare meterom

sikt finns vårdbehov.för vilken det både på kort sikt och lång Dettaett
samlingar finns spelfilm vid medkan jämföras med de SFIt.ex. avsom

millioner film för vilkentitlar eller 5014 15 000 40 meterc:ac:a --
jämförelsevarierande vårdbehov. kandet efter hand finns Somett en

behandla omkringanföras / Rotebro ilmservice klarar 1SFI F attatt av
till million år.1.5 meter per

systematiskt registreradeEndast filmerna vid ochSFI, SVT ALB är
icke-fiktiva film-studium.och katalogiserade och tillgängliga för De
utsträckning till-i begränsadi övrigt vad kan endastärerna man se

möjligakatalogiserade och oftast endastfredsställande registrerade / att
utrustning.hand allt äldre tekniskuppspelning på efterse genom en

Överförd till video. DetEndast proportionellt liten del ärärsett en-en
tillhanda-för ljud och bilddast Svenska Filminstitutet och Arkivet som

systematiskt delhåller sitt material för forskning sätt;ett en avmer
tillgängligtSVT:s material ALB.är genom

för värdefullöverhängande riskTill hotbilden hör således atten
sak-icke-fiktiv film, dethistoria riskerar förstöras inom området attatt
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tillräckligakunskap film det sig ochhur mycket rör om resursernas om
kopiering och långtidslagringerbjuda hjälp med omhändertagande,att

detta gäller för de insatserstudie- och forskarservice ävensamt som-
film-flera tekniskt hanteringen dettainstitutioner. Rentgörs är avav

utifrån flera aspekter situationenmaterial idag otillfredsställande och är
vilka har uttalat, nationelltinte självklar vad gäller eller ettsomvem

det äldre, icke-fik-för bevarande- och tillgänglighetsåtgärder avansvar
förfilmmaterialet och har detta.tiva eller dokumentära resurser

Filmerna1.2

eller den dokumentärainte skildra den icke-fiktivaHär platsenär att
kortfilmens vill ändå bakgrundhistoria, jag ge en sam-men som en

manfattande material det handlarbeskrivning det även som enom,av
i kapitel och avsnitt.utgångspunkt för de bedömningar görssom senare

i SverigeRörliga bilder film visades första gången 1896. De
inspelades och visadesförsta svenska filmerna, bara minutlånga,änom

1950-talet utgjordedärpå. Sedan tiden och fram till och medåret den
naturlig del i svenskden korta dokumentärfilmen viktig ochen

kommersiella biografernasfilmproduktion och stående inslag i deett
och skola ochanvändes inom folkbildningDen ävenrepertoarer. annan

biograferna fick främstundervisning. Utanför de kommersiella SF:s
avsättning för undervisnings-skolfilmsavdelning från 1920-talet stor

kortfilmsavdelningfilmer och skolfilmer. etablerades SF:s1932 som
omfattade beställ-dokumentäreroch andra korta ävenutöver reportage

och andra, oftaningsfilm från organisationer, industriermyndigheter,
PR-avsikter.maskerad reklam eller med allmännamed en

hembygdsrörelsen, liksom inomfolkrörelserna, kanske särskiltInom
ochlång rad organisationerförsvaret, inom näringslivet och en

undervisning, mark-samfund används dokumentation,har filmen som
flöde korta aktu-nadsföring och propaganda. har varit brettDet ett av

stadsskildringar, folklivs-journaler, turistfilmer, hembygds- ochella
lantbruksfilmskildringar, företagspropaganda och industrireportage,

ambitionerna i taktoch valpropaganda. Efter första världskriget växte
dokumentationermed mediets tekniska utveckling. gjordesDet ut-av

näringar.döende seder och bruk, hantverk och traditionella Ettagrara
Skandia ochsamarbete med etablerades filmbolaget sen-museerna av

filmexpedi-blev modetSvensk Filmindustri SF. Det göraattare
skildrai vårt land ochtioner till främmande länder likaväl egetsom

dess och miljöer, kultur och traditioner.natur
från olika före-finns bredd alla beställningsñlmeroerhördDet en
kooperationen.samfund ochverk och myndigheter, politiska t.ex.tag,



18 Bakgrund och uppdrag SOU 1999:41

finnsDet mycket brett register dokumentär film och35mmett av
framför allt film,16mm på olika alla betydelsefullasätt ärsom sam-
hällsdokument värde för belysa det svenska samhälletstort attav un-
der 1900-talet.

1950-talet medförde flera förändringar. kommersiella film-Den
fick karaktär. Spelfilmerna blev efter hand längrerepertoaren en annan

och för korta forfilmer begränsades. Med televisionens intågutrymmet
ändrades förutsättningar flera Den svenska televisionens regul-sätt.
jära sändningar inleddes i september 1956. bidragandeTV var en or-
sak till den hävdvunna journalfilmen och dokumentären dogatt ut
biografrepertoaren, samtidigt skapades distributionsforrnmen en ny
och därmed grund och fonn för journal-, och do-reportage-en ny ny
kumentärfilm i kortfilmsformat. Sveriges Radio inledde tidigt en egen
produktion film for sändning i TV, volymmässigt snabbt vidasom

Ävenden tidigare kortfilmproduktionen.översteg ämnesområdet vid-
gades. TV blev i det viktigaste for och forumdet istort sett att som
praktiken tillgängligt for svenska dokumentärfilmare vid sidanvar av
den beställningsfilm fortfarande fanns och finns kvar. TVsom - -
väckte också kreativa motrörelser och antal fria filmare fram-ett stort
trädde med samhällsbelysande och samhällskritiska filmer. 1968 slöt

fierasig filmare till distributionskanal Film Centrumsamman en egen
förgreningarmed hela landet.över

Film användes länge i arbetet med 1980-talet tekniken såmen var
väl utvecklad den bärbara videokameran successivt därefter kommitatt

dominera, inte den tekniska produktionen.än Steget hadeatt överta,om
dock tagits från celluloid till elektronik.

har inte förståttTyvärr videoband i princip har bevar-att störreman
andeproblem filmen. Materialet åldras framför allt ändrasän tek-men
niken så snabbt det finns svårigheter hålla igång uppspel-att stora att
ningsapparaturen. Arkivet för ljud och bild har enda myndighetsom
tillgodosett detta behov och har uppspelningsutrustning för flertalet
videotekniker. På utvecklas förhållandet med elektronisktsättsamma
lagrade bilder i allmänhet.

särskild dokumentärEn film vad kallat kompilatfilm,ärtyp av man
d.v.s. filmer ställts hopklipp och redigeringar äldresom samman av av
film. Filmgenren kan ha uppstått med sammanställningarsägas av
joumalfilmer från 1:a världskriget och blev med tiden vanlig i TV,även
där inslag "Guldkom från blivitSF" populära. filmgenrenMen vi-som

också värdet samla, vårda och bevara äldre dokumentärattsar av
film.

Ett område ofta försummats i dessa sammanhang den privat-ärsom
eller amatörfilm, från 1930-talet blev allt vanligare. Särskilt sedansom
introduktionen 8mm-kameran har motiv- och ämnesvärlden vidgatsav
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do-filmer harsvårbedömt antalvolymenomfattande tilloch ett men
födelsedagar,sfären med bröllop,privatasärskilt denkumenterat ut-

kul-med idaghögtider,jul och andraochflykter stortettsport, o.s.v.,
Även efterhandhar de lätta videokamerornahärturhistoriskt värde.

övertagit filmandet.
haricke-fiktiva filmen ochSpännvidden inom den är stor genrerna
ochSanningfilmen flytande.den fiktivatillblivit många. Gränsen är

konstnärliglikavälurval och tolkningfrågapå filmfakta är somen om
litte-inomfilmerna precisfiktivaallra flestagestaltning. De är- som

med verkligheteniscensättningarskildringar och ut-raturen som-
s.k.for denkonstaterabakgrund. kangångspunkt och Man ävenatt

teknikför medietsdet inomfilmen handlaricke-fiktiva ramenom en
verklighetdenomtolkningoch medvetenofta personliglika somav

dokumentärfilmensofta lånatfilmen har dessutomfiktivaskildras. Den
Dra-beråttarteknik ochochmiljöskildringarrealism, omvänt.-

blandform.uppskattadetablerad ochidagmadokumentären är en
doku-innehålleravsedda for biografernalångfilmerkort- ochMånga
värde-tidsbundnaoch olikaskildrar miljöerinslag ellermentära t.ex.

ochuppenbarti och för sighistoriskt intresse. Dettaringar ärstortav
blir ocksåforskarkretsar,film- ochminst inomallmänt känt inte men

internordiskavid denperspektiv fokuserasdettasärskilt tydligt när som
uni-Stockholmsarrangerad bl.a.film,Historia ochkonferensen avom

utredningsar-sammanfalla medråkadenovember 1998,versitet i som
betet.

ochicke-fiktiv film1.3 Begreppet
filmdokumentär

Medfilm.till fiktivrelationfilm definieras iicke-fiktivBegreppet en
berörproblemställningarochämnesområdenringaambition att som

skall begrän-från dessautgåskall intedokumentära filmenden attman
icke-doku-talaprincip likakan inegation. gärnaMan omav ensas

i formverklighetsreportagefilmernafilm de förstamentär avvar-
plan.därmed förstdokumentärfilmer ochkortajoumal- och

icke-medskildringenovanståendeframgått denSom avser manav
övervägandemedkaraktärolika ochvanligen filmfiktiv film ettartav

Ämnesområdet brett.innehåll.verklighetsskildrande ärdokumentärt,
låtsat,uppdiktat, inbillat,någotmed dess betydelsefiktiv filmMed av-
ellerhand biograf-i förstavanligenillusoriskt etc. avser man-

Utveck-reklamfilmolika slag,kortfilmerspelfilm, även osv.avmen
visattelevisionen, hardecennierna, inte minstdelingen senaste genom
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den "icke-fiktiva" filmen eller dokumentär film har haft och haratt en
växande betydelse, för inte dominerande.sägaatt

därförJag har valt huvudsakligen använda begreppetatt
"dokumentär film" positivt begrepp och syftar då film medettsom

alldeles värde och har ambition skildra historiskett eget attsom en en
eller samtida verklighet använda "fakta" eller har ambi-attgenom en
tion skildra "verkligheten". Dokumentär film täcker brett spekt-att ett

tekniker, stilar och syften. Begreppet bättreämnen, är ävenrum av
sin anknytning till det i engelskspråkliga sammanhang oftagenom an-

vända begreppet "documentary film".
Gränsdragningen kan ändå i viss mån motiverad och tydliggörvara
inte de bevarandeåtgärder hittills gjorts huvudsakli-annat, attom som
varit inriktade fiktivaden spelfilmen främst insatser vidgen genom

Svenska Filminstitutet och dess filmlaboratorium Rotebro Filmservice.

1 Filmmaterialet

Med film här tekniskt rörliga bilder traditionellasett upptagnaavses
filmbaser format-och således icke rörliga bilder och lagradeupptagna

video eller i digital form. finnsDet givetvis i princip ingen skillnad
mellan fiktiva och icke-fiktiva filmer i detta avseende, bio-änannat att
graffilmen vanligtvis spelats 35mm film. i Sverige vanligastDe
använda filmtyperna nedanstående.är
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Tabell De vanligastefilmtjøperna iSverige.

AnvändningsområdeTidsperiodFilm Film
bas

professionell använd-nitrat s/v 1897 " 95435mm l-
ning

1954 dito35mm nitrat färg 1932 -
"1950 dito35mm s/vacetat -

färg 1950 dito35mm acetat -
privatfilmare,9,5mm s/v 1922 l930-talet amatöreracetat -
professionella.192316mm s/v amatöreracetat -

färg professionella,16mm 1935 amatöreracetat -
huvudsakligen8mm s/v 1932 1980-talet amatöreracetat -

färg "1980-talet dito8mm 1935acetat -
ditoSuper- färg 1965 990-taletacetat -

8mm

varier-omfattas utredning har såledesmaterial dennaDet ensom av
varierandeformat, olika filmbas,ande utformning tekniskt olikasett:

ljudfilm,färg, stumfilm ellernegativ och positiv film, / vit ochsvart
innehållsliga kvaliteter. Materialet åldrasolika grad tekniska ochav

förkriterier. Särskilt allvarlig situationenefter olika kemisktekniska är
självned-cellulosanitrat,det äldre filmmaterialet 35mm på ärsom

vidsjälvantändande 35brytande och giftiga nitrösa ärsamtavger gaser
Även ättikssyrasuccessivt ned och40° C. acetatbaserna bryts avger-

tekniska skadorvinägersyndromet. Krympning, repning och andra
för-till dåligaförekommer i utsträckning och ofta relateradeärstor

varingsforhållanden och felaktig hantering.
avpassadeuppspelning särskildaolika filmformaten har för krävtDe

kun-de decennierna harprojektorer. takt med utvecklingenl senaste
filmskall skötas avtagit och resulterat iskapen hur projektorerna attom

uppspelningsutrust-förstörs. film finns i ingenofta 35mmFör stort sett
har därföri professionella visningssammanhang.ning Manänannat

framför alltöverföra aktuella filmer, detta gäller 16mmofta valt låtaatt
original-for undervisning till video och därefter lagt undanfilm, t ex

filmerna.
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Uppdraget1

Sammanfattningsvis omfattar utredningsuppdraget dirKu 1998-03,
bilaga två huvudsakliga uppgifter, nämligen1998:42, 1

förutsättningarna för tillgängliggöra icke-utreda bevara ochatt att-
fiktiva filmer framtiden, förslagi i konsekvens tillupprättasamt ett

nationell handlingsplan för detta,en

bedöma förutsättningarna för etablera filmvårdscentral iatt att en-
Grängesberg.

främstkunskap finns idag icke-fiktiva filmer, d.v.s.Den som om
volymen filmbeståndet och dess tillstånd skall redovisas. Utredarenav
skall lämna förslag fördjupad film-hur inventeringäven en av

Ävenbeståndet kan översiktlig sammanställninggöras. en personerav
och organisationer producerat film ingår i uppdraget. sakSammasom
gäller det statliga åtagandet vad gäller hand och tillgänglig-att ta om
hålla icke-fiktiva filmer, hur ansvarsfördelningen förslagochutser
läggas åtgärder för förbättra situationen inom förattom ev. ramen
handlingsplanen. förslaget skall vidare ingå bedömningl en av upp-
hovsrättsliga aspekter vid kopieframställning och kopiering till t.ex.
video och tillgängliggörande för allmänhet och forskare. gällerVad
lokaliseringen filmvårdscentral i Grängesberg skall de tekniskaav en
behov och bl.a. ekonomiska och praktiska konsekvenser övervägas som
kan finnas för bevarande och tillgängliggörande. Befintlig myndighets-
struktur skall i möjligaste in.mån Slutligen skall förslagen kost-vägas
nadsberäknas och innehålla förslag till finansiering.

Utredningsuppdraget har koncentrerats frågorpå belysa kringatt
äldre icke-fiktiv film, eller film med huvudsakligen dokumentärtett
innehåll. Med äldre dokumentär film avser i första hand film produ-

förecerad 1980. skall också utredningsuppdragetDet noteras, attca.
omfattat rörliga bilder olika filmbaser, inte och lagradeupptagna
video elektroniskaeller media i övrigt.

delrapport 1998-08-30 redovisade jag enligt direktivenI en an-
svarssituationen idag översiktligt och förutsättningarna för lokalise-en
ring filmvårdscentral till Grängesberg. framförda uppgifterDärav en
och synpunkter har kompletterats och arbetats i betänkandet.

anslutning till delrapporten beslutadesI 1998-09-10 försökaatt
bilda sig uppfattning beståndet icke-fiktiv film/dokumentären om av
film och dess bevarandestatus särskild, riktad tillenkätm.m. genom en

urval förmodade filminnehavare komplement till vad i öv-ett som som
rigt känt. grund förSom bedömningen möjligheterna etableraär attav
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analysgenomförabeslutadesi Grängesbergfilmvårdscentral att enen
och ioch arkivmöjligheter"produktionslinje"vårdteknisk m.m.av en

befintliga, till-möjligheten konverterabelysaanslutning till detta att
underlag förGrängesberg,industribyggnader itänkta även ensom

Ludvikamedskett i samarbetearbetet harkostnadsanalys. Det senare
kommun.

Utredningsarbetet1

intervjuer,bedrivits radfrämstUtredningsarbetet har mötenengenom
områdetintressenter inomsakkunniga ochkontakter medoch andra av

Televi-Filminstitutet, Sverigesför Svenskaföreträdareolika slag, bl.a.
bild och Filmvet-Arkivet för ljud ochprogramarkivet,sion närmast

olika enskildauniversitetvid Stockholmsenskapliga institutionen samt
SverigesMuseiföreningen,bl.a. Svenskaorganisationer, däriblandoch

för-LantbruksfilmSkogs- LRF,Hembygdsförbund, Jernkontoret,
Folk-IOGT/NTO-rörelsen ochUtbildningsradion,AMF-film,svarets

filmför-regionalafler någraArkivförbund och mångarörelsernas samt
filmsakkunniga.eningar och enskilda

Tele-National Film-skett vid bl.a.studiebesök harKontakter och
ochi Amsterdam,Nederlands FilmmuseumLondon,vision Archive i
harKontakterNasjonalbiblioteksavdelninga i iMo Rana.det Norsk

i Danmark och Norge.för filminstitutenmedskettäven representanter
förevaritkonferenserintemordiskainternationella ochNågra un-som

anknytandebelysa olikagivit möjlighetder utredningsarbetet har att
i Italien, Histo-i Pordenonedel Cinemafrågor, bl.a. Giornate MutoLa

Technologiesochoch Filmvetenskapfilm Ekonomisk historiaria och
Stockholms universitet.Filmvetenskap vidMovingof Images

och derasorganisationervände sig till olikaenkäten,Genom som
och myndigheterrad verkmotsvarande i fem län,lokalföreningar en

film-branschförbund och radfemföretag inomantal störresamt ett en
filmden volymför bedömahar underlag skapatsorganisationer, attett
vårdmed kopiering,behov hjälpfinnas i samhället ochkan ev. avsom

ochmed olika kontakterlagring. Enkäten har följtsoch stämts avupp
filmarkiven.i övrigt känt vid devad är störremot som

vidmed sakkunnigahar diskuteratsoch avtalsfrågorUpphovsrätts-
institutioner.med flera berördajustitiedepartementenkultur- och samt

under-"produktionslinje"Bevarandefrågor och vårdteknisk somen
analyserats med hjälpfilmvårdscentralen harför den tänktalag av ex-

be-filmserviceRotebro AB. EnSvenska Filminstitutetfrånperter
lokalkravbemanning,teknisk utrustning,dömning behovet m.m.avav

etable-kostnadsberäkning. tänktaför Denunderlaghar gjorts ensom
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ringen Filmvårdscentral i Grängesberg har diskuterats medav en
för Ludvika kommun och studie har belyst möjlighet-representanter en

konvertera befintliga, tilltänkta industribyggnader i Grängesbergatten
och underlag för bl.a. kostnadsberäkningama.som

Utredningens olika förslag har diskuterats under hand med olika in-
och vid särskilt seminarium i januari med företräd-1999tressenter ett

för olika engagerade inom området, bl.a. företrädare for Svenskaare
Filminstitutet, Sveriges Television, för ljudArkivet och bild, Riksarkiv-

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sveriges hembygdsförbund,et,
Svenska museiföreningen, Dalarnas kommunoch Ludvikamuseum

for Statens kulturråd och Kulturdepartementet.samt
Särskilda samråd har skett med Svenska Filminstitutet och Ludvika

kommun förslagen till för dokumentär filmCentrum medettom en
Filmvårdscentral i Grängesberg och dess etablering och den föreslagna
verksamheten.

Kostnadsberäkningar och finansiering har diskuterats med olika
sakkunniga och vad gäller tänkt etablering i Grängesbergen av en
ñlmvårdsverksamhet i samråd med Ludvika kommun och läns-m.m.
styrelsen och andra regionala instanser i Dalarna.
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dokumentärfilmSamlingar2 enav -

översikt

Inledning2.1

antalmycketredovisatsfinns, i vis månDet stortett sam-ovan,som
Samlingarnaområden i samhället.olikafilmlingar dokumentärav

ellerbeställt filmer,ellerproduceratfinns ofta kvar hos dem mersom
helaspeglaroch förvarade. Demindre väl uppordnade sättsamma
meddokumentationföremål förvaritalla debredden ämnen somav
ochorganisationerinstitutioner,finns flerabilder.hjälp rörliga Detav

registreradeofta med välfilmarkiv,väl utveckladeföretag harsom
och uthyrning.eller för låntillgängliga för forskarefilmer och är

upphovsmän-vilkaintressefinns självfallet ärDet attett somav se
organisationervilkafilmer ochbakom alla dessaoch beställamanen

frågoroch andrafilmernaproducerat Dessaoch harpersoner som
följande avsnitten.i deuppgifterna kändai den månberörs är

uppdragambition elleruttaladorganisationer harMånga attetten
Till dessadärmed dokumentär film.ochrörliga bildersamla och bevara

ProgramarkivTelevisions Teve-Sverigesd.v.s.hör de "tre stora",
finnsbild.Arkivet för ljud och DetFilminstitutet ocharkivet, Svenska

film för dokumentäraantal företagmycket använtäven stortett som
omfattandemed idagoch utbildning, fieramarknadsföringsyften,
och statligamyndigheteråtskilliga verk ochHit hör ocksåfilmarkiv.

deoch flertaletarkivbolag, de många störrestörre avmuseerna,
filmklub-verksamheterrad enskildafolkrörelsema, och lång somen

familj-medprivatpersoneroch inte minst mångabar, enskilda filmare
filmer.ens

beståndetbedömaöverblicka ochmöjligaste mån kunnaiFör att av
skickatsenkät,genomfört riktadutredningenfilm i landet har utsomen

i femmotsvarandelokalföreningarorganisationer och derastill olika
Dalar-Stockholms stad,särredovisningmedStockholms länlän av

ochrad verkKronobergs län,Värmlands ochVästerbottens, ennas,
ochbranschforbundfemföretag inommyndigheter antal störresamt ett

försökt be-har jagUtifrån detta underlagfilmorganisationer.raden
hjälp medbehovsamhället ochfilm finns idöma den volym ev. avsom
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kopiering, vård och lagring. Enkäten har följts med olika kontakterupp
och vad i övrigt känt vid de filmarkiven.stämts ärmot störreav som

Enkäten har begränsats till vissa områden och medvetet inte ställt
för krav tekniska bedömningar. har bedömtsDet viktigtstora som

få så många möjligt. Enkäten har fokuserat på volymenatt svar som
film, både avseende titlar och antal film, tillkomstår,ämne,meter
filmbas och filmformat filmernas tillstånd, ettbevarande-samt som ur
perspektiv har bedömts intressanta i detta sammanhang. Därutöversom
har frågor ställts upphovsrätt, tillgänglighet och vårdbehov samtom om
behov tjänster från Filmvårdscentral.av en ev.

Utifrån har dels bedömning gjorts beståndet filmsvaren en av av
inom de fem länen, dels uppskattning hela riket. Till dettam.m. en av

har de inkommit från övriga målgruppervägts samtsvar som som ex-
empel flertal länsinventeringar, bl.a. Film i Dalarna och1993 Filmett
i Värmland och1997, några nationella och ämnesbegränsade invente-
ringar, bl.a. filmerFörsvarets AMF-film Armé-, marin- ochgenom
flygfilm, uppdaterad 1997, Skogs- och lantbruksfilm LRF, 1987,
lOGT/NTO-rörelsen 1992, Arbetarfilmer Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek 1997 Jernkontorets inventering 1996.samt

filmarkivenDe särskilt intresse: SVT, SFI ochstörre ALB.ärtre av
Som skapa överblick och jämförelsersätt möjliga har jagett göraatt
valt översiktligt beskriva dessa utifrån några olika perspektivatt som
sedan fått bilda utgångspunkt och jämförelsegrund för redovis-en en
ningen övriga filmsamlingar. Dessa ansvarsområde uppgifter,ärav

åtaganden m.m., samlingar avseende primärt dokumentäransvar,
film, accession dito, registrering inkl katalogisering, scanning,

bevarandem.m., vårdåtgärder, lagring, tillgänglighetm.m. samt
informationslagring, sökbarhet, service m.m..

2.2 Filminnehavare och filmproducenter

deAv produktionsbolagen har Svensk Filmindustri AB SFstora även
dominerat produktionen dokumentär film. filmerDe produce-av som

initiativ finns tillSF delen i dag hos ochSFI SVT.rats största Deav
filmer SF har producerat beställning myndighetersom av museer,
och organisationer återfinns såväl hos beställarna hos SFI ochetc. som
SVT. Detta gäller generellt för huvuddelen allmönster svensk be-av
ställningsfilm. Därtill kommer två andra filminnehavare: distributö-

och filmlaboratorierna. Distributörernas innehav äldre film ärrerna av
dock tämligen begränsat. Filmlaboratoriemas material har till delstor
koncentrerats till SVT och till det enda kvarvarande filmlaboratoriet i
Sverige, Filmteknik AB.
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före-beställama:hosfinns idagbeställningsfilmenandelEn stor av
kun-dömaenkätsvaren ärorganisationer Avmyndigheter, atttag, 0.s.v.

därför svårtvarierande.synnerligen Det attfilmer ärdessaskapen om
film-uppfattningklarbilda sigfilminnehavamasutifrån omensvar

bevaradevälhurfinns ochfilmervilkaomfattning,samlingarnas som
innehavet.bildöversiktligdockfilmerna Enkätsvarenär. avenger

16mmutanför och SVTSFIfilmbestândet utgörsHuvuddelen avav
Resterande3-5%.film endastmedan 35mm utgörfilm, 70%, ca.ca.

Filmvårdscentralutnyttjaförfilm.8mm Intresset25% attutgörs enav
videoöver-för lagring,framför alltmycketutifrån enkätsvaren stort,är

aktu-ochmodernafilmerna inyttjanderådgivningföring och ett avom
kunskapenbristandedenråda botViljanmediafomier.ella att om

mycketförefallerfilm stor.vara
hurundersökavalt koncentrerahar viutredningenl attatt oss

producerats.harfilmmycketinte hurfinns kvar,filmmycket somsom
iproduceratsharfilmdokumentärmycketundersökning hurEn somav

och 8mm16mmi synnerhettidskrävande, dåalltförbliSverige skulle
produktionsbolag. Attetablerade görautanförfilm har producerats en

tillförlitligintehandlingarbiografbyrås ärgenomgång Statens enav
svårtuppgifter kan avgöraBiografbyrånsutifrånmetod, då det attvara

de filmerdelfilm. Endokumentärskall betraktasvad stor avsomsom
biografdis-avsedda förvaritaldrigbehandla harskallutredningensom

biografbyrå.till Statensaldrig inlämnatsdärmedtribution och har

programarkivTelevisionsSveriges2.3

Sverigesi koncerneningårProgramarkiv SVTTelevisionsSveriges
sittinomarkivtiovärldens störstaTelevision ochAB ett avanses vara

1956. Pro-televisionensvidbyggdesområde. Verksamheten startupp
SVTStockholm.iRadiohusetiinrymtlokalmässigtgramarkivet är

därfilm,inköptellermaterialegenproduceratendastprimärtsparar
utnyttjas i denkanochrättigheternaSVT programpro-äger egnasom

initiativingetkopieringstjänstererbjuder egetduktionen. SVT tarmen
visathar SVTårengenerellt.film Debevara dokumentärtill senasteatt

8070vecka,timmaroch 60mellanfaktaprogram 50 envaravper -
material.egenproduceratellersvensk-ärprocent

medTevearkivethandförstaomfattar isamlingarProgramarkivets
inköptocksåHit hör1956.sedanfilmmaterialegenproduceratSVTav

journal-SF:skäntfilm; ärdokumentärfilmmaterial olika slags mestav
Skånefilm,Europafilm,bl.a.fråndärutöverFilm finnskortfilmer.och

1960-skedde påarkivförvärvenförstaoch DeSvenska SJ.Paramount
000100idagomfattarfilmmaterialethistoriskaäldretalet och det ca
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titlar, från minutkorta journalinslag till längre dokumentärer 35mm
Ämnesområdetoch 16mm master, positiv och nitrat. synnerligenär

brett. SVT:s egenproducerade material, d.v.s. från 1956, ligger huvud-
sakligen 16mm negativ och kopior, där bl.a. nyhets- och fakta-
material, skol-TV ingår. SVT så landets arkiv förär sätt störstam.m.
äldre dokumentär film, och omfattar millioner46sammantaget c:a me-

film enligt SVT:s beräkningar i januari 1999, milj.5ter övervarav
förvärv äldre dokumentär film. Nitratfilmen beräknas omfattameter av

milj.lnärmare meter.
Bildarkivet, också hör hit, har samling pressbilder frånstorsom en

1865 1965 och SR/SVT:s företagshistoriska samling, sammanlagt ca-
millioner5 foton.

Tillväxten sker eller beställd programproduktionen ochgenom egen
vissa förvärv för den interna programproduktionen.nyttagenom av

Filmerna registrerade och katalogiserade och manuellt sökbaraär i en
särskild katalog. De till del registrerade i databasär även stor en som
byggs successivt varefter filmer överförs till vidvideo förALB;upp
närvarande sker Överföring SF-materialet. Programmaterialet ären av
sökbart i särskild intern databas. Materialet i första hand tillgängligtär
för forskning ALB. SVT:s programarkiv primärt interntär ettgenom
arkiv för stöd för SVT:s produktioner.egna

Filmerna förvaras huvudsakligen i arkivutrymme medanett eget
det värdefulla joumalfilmsinnehavet från SF och Kinocent-mastrar

Överföringralen arkivdeponerade hos Rotebro Filmservice.är till vi-
deo sker efter hand hos dokumentärALB film, varvid videokopiaav en
finns hos SVT. Inköpt och egenproducerat material ligger till största
delen på film och behovet vård och kopiering bedöms omfat-av som
tande eftersom det äldre filmmaterialet behöver gås igenom och åtgär-
das kontinuerligt. särskilt filmarkivEtt finns för nitratfilm. Genom sär-
skilda medel från Riksbankens Jubileumsfond sker överföring etten av
begränsat material till video vid ALB. finns generelltDet behovett av
vård delen det äldre filmmaterialet, därstörre delt.ex. storav av en av
den film visas i olika historiska filmprogrampunkter original-ärsom
film på 35mm.
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2.4 Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet SFI stiftelse, grundad 1963, verk-är en vars
samhet regleras och finansieras i avtal mellan filmbranschenstaten,

SVT och TV4. Avtalet beräknas förnyas under 1999, sannoliktsamt
enl. de förslag lagts Filmutredningen svensk filmpolitikNysom av
SOU 1998:142. Huvuddelen verksamheten förlagd till Filmhus-ärav

i Stockholm, där bl.a. Dramatiska Institutet och Filmvetenskap-ävenet
liga institutionen vid Stockholms universitet finns, iRotebro och isamt
viss utsträckning de tolv regionala for filmresurscentragenom som
stöddes SFI 1998.av

Vid SFI avdelningen Cinematek Information för doku-svarar
mentation, filmarkiv, filmrestaurering, cinematek och information. Ro-
tebro Filmservice AB, ursprungligen grundat och uppköpt SFI1934 av
på 1970-talet, särskild laboratorieenhet med uppgiftär atten renovera
syning, reparation, tvättning och kemisk arkiverarenovering m.m.,
och handha distribution film och videomaterial för finnsSFI. Härav

digital avdelning.även Man åtar sig renoverings- och bevar-ävenen
andeuppdrag från beställare; idag förvaras film för åttiotalexterna ett
filminnehavare, huvudsakligen företag och organisationer,större som
för ingångsavgift och därefter årlig avgift hyr arkivutrymme. Film-en

lagras i kasematter med kontrollerad luftfuktighet och temperatur.erna
SFI har i uppdrag stödja produktionen film,svensk främjaatt av

spridning och visning och bevara film och film-material ochatt av
kulturhistoriskt intresse. Avdelningen Cinematek Information har
bl.a. till uppgift bevara det svenska filmarvet och dokumentera film-att

konstart och nöjesindustri, filmarvet tillgängligtgöraatten som genom
regelbundna visningar öka tillgängligheten faktatill samlingar ochsamt

film till forskare, studerande och allmänhet. SFI har tillävenom
uppgift stärka filmens roll i det lokala kulturlivet liksom bedrivaatt att

filmpedagogisk verksamhet i kontakt med skola, föreningar ochnäraen
filmorganisationer. harSFI publiceringsverksamhet och bl.a.även ger

svensk Filmografi. Från och med har särskilda medel för1997 SFIut
stöd till regionala för film och video; under kommer1999resurscentra
dessa finnas i län.18att

Vid Filmarkivet depositioner och förvärv drygt titlar,18 000utgör
huvudsakligen fiktiv film eller spelfilmer drygt kort-4 000ävenmen
filmer, däribland film cza 80% med dokumentärt innehåll. Vidett
Dokumentation finns omfattande material olika publi-sättett som

film böcker, bilder, affischer, insamlat.etc.ceras om program- -
Filminstitutets bibliotek Sveriges specialbibliotek för filmlitteraturär
och samarbetar med Biblioteksfilialen för Filmvetenskap vid Stock-
holms universitetsbibliotek. Boksamlingen omfattar drygt titlar42 000
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tidskrifter. omfattar manuskript och textlis-och 200 Arkivet bl.a.1ca
särskilt klipparkiv och bild- och affischarkiv.tor, ett ett

kortfilmer doku-Svenska i arkiv består till delenSFI:s större av
för biograf. Bland olikamentärfilmer avsedda visning på35 mm

valfilmer, frånkategorier kan antal den äldsta 1928,nämnas stortett
från flesta politiska partierna. Bland företagsfilmer kande nämnas en

Kooperativafilmer olika delarsamlingstor presenterarsom av
Tonefilms kortfilm-Förbundets verksamhet. del nordiskEn stor av

filmarkivetsproduktion från och talen finns i arkivet.1950- 1960 I
finns filmer företag, institutioner och privatper-i övrigt deponerade av

Film, Svenskbl.a. Svensk Filmindustri, Sandrew AB, Europasoner, av
Talfilm, Föreningsfilmo, Nyheter, Gatukontoret, NorrbottensDagens

dödsbo, Sveriges Turistråd, ModerataOve Norrmans LKAB,museum,
RäddaSamlingspartiet, Sparbanken, Stockholms Energiverk och Barn-

en.
får eko-för förvärv film regeln all film,Som grund är attav av som

svenskproducerad spel-nomiskt stöd från SFI, d.v.s. delen allstörsta av
arkiv.film och kortfilm, skall säkerhetsmaterial levereras tillSFI:s En
i Sverigebetydande del de utländska filmer visas offentligtav som

material, bl.a.deponeras efter hand. Till detta kommer förvärv äldreav
enskilda filmsamlingar, kortfilm m.m.

omkringkontinuerlig katalogisering sker i filmdatabas, därEn SFI:s
titlar registrerade film inte ingår i SFI:s37 000 ävenär sam-som-

bibliotek-lingar. Litteratur och arkivmaterial i övrigt registreras genom
handforskare nyttjas i förstaArkivet tillgängligt för ochär ävenet. av

forskare Stockholms Filmvetenskapliga institutionen.vid universitet
iFilm från filmarkivet filmklubb Cinemateket,visas SFI:s ävenav

allmänhet ochGöteborg och Malmö. Biblioteket tillgängligt förär
forskare; och sökbarlitteraturen katalogiserad LIBRIS. Un-är genom
der utvecklades websida, där information lämnas SFI:s1997 omen

filmmaterial förverksamhet. Kopiering och spridning inlevereratav
upphovsrättsinnehav-kommersiellt bruk inte tillåtet enligt avtal medär

ama.
genomförts eller pågår,Flera omfattande restaureringsprojekt har

bl.a. mednitratfilm och färgfilm. Under år har arbetet attav senareav
Arbetet skerfárgfilm från perioden 1953-1978 stått i fokus.restaurera

vid Rotebro ilmservice.F
kommitkan intressant i vilken utsträckning filmernaDet attvara se

till användning i visnings- och serviceverksamhet och vilkaSFI:s nytt-
jarna har ställt följande redovisning antaletSFIär. samman av

former service, för"expeditioner", d.v.s. olika åren 1995 1997:av -
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Tabell Antalet "expeditioner" vid Svenskaflminstilulet 1995 1997,--

Uppgift 1995 1996 1997
SFl, 68internavisningar 105 117 filmer
Cinemateketsordinarievisningar 1 137 1 166 1 121
för medlemmar
Fiimvetenskapliga 178 204 258inst.,
undervisning
Fiimvetenskapligainst., 110 65 224
doktorander,forskare
ALB, för 100 18videobandningar 51
forskare
Övriga kundervisningar 370 351 391externa
i Filmhuset
Lån främsttill utlandet, FIAF- 181 101 119
arkiv
Lånfrån frånutlandet,främst 246 276 221
FIAF-arkiv

2 341 2 368 2 469 filmer

2.5 Arkivet för ljud och bild

Arkivet för ljud och bild myndighet och SverigesALB statligär en
nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. Verksamheten inled-
des och från införlivades Nationalfonoteket, bildat1979 1958starten

Kungl.vid biblioteket. lokalmässigt inhyrt i kontorskomplexetALB är
Gamisonen i Stockholm.

verksamhet PliktexemplarslagenALB:s regleras i 1993:1392.
uppgift bl.a. bevara alla filmer visats offentligt iALB:s Sver-är att som

ige, videogram framställts i minst fem exemplar, svenska fono-som
och multimedier, alla Sveriges Radio ochsäntsgram program som av

TelevisionSveriges fr.o.m. juli fr.o.m. maj 1991 alla1978 samt pro-
frånoch de satellitkanaler utgår Sverige.TV4säntsgram som av som

tillkommer fr.o.m. radio-Dessutom 1994 urval lokala ochTV-ett av
sändningar.

uppdraget ingår bildmaterial,I retroaktiv insamling ljud- ochen av
bl.a. äldre svenska filmer.

Ansvarsområdet föreslås utvidgat till omfatta elektronisktävenatt
material webbsidor enligt E-pliktutredningens förslag SOUsom m.m.
1998:1 ll.

filmsamling förutomALB:s består, pliktexemplar fr.o.m. 1979, även
filmer förvärvats efter forskarförfrågningar och filmer ak-av som som
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och andra institutioner,tivt samlats kontakter medgenom museer
överförs till videoföretag, organisationer privatpersoner. Filmernasamt

de fall donatorn önskatoch återlämnas sedan iALB närutom att
särskilt samarbete med SVTockså filmerna ska arkiveras ALB. 1 ett

journal- och kortfilmer. äldre doku-kopieras f.n. samtliga DenSF:s
TV-producerade beräknas f.n. omfattafilmen exkl. den 6mentära ca

titlar.100
retrospektiv insamlingfilm så skerdet gäller äldre svenskNär en

insamling omfattar all filminom de finns. ALB somresursramar som
Pliktexemplar och förvärvbedöms kulturhistoriskt intresse. avvara av

Förvaringenfilm överförs professionella digitala videokassetter.till
Originalfilmen i de flesta fall tillsker i särskilda klimatarkiv. återgår

elektronisk information,leverantören. Videoinspelningarna, liksom all
har begränsad beständighet och "migrering" till bärare ochnyaen

efter Inspelningama katalogiseras i databasersker hand. ärsystem som
forskarexpedition också viatillgängliga för besökarna ALB:s men

hemsida påALB:s Internet.
framställahar generellt medgivande i upphovsrättslagenALB attett

kopior för forskningsändamål. användning krävs tillståndFör annan
filmsamlingarfrån upphovsmannen. Vid förvärv äldre skriver ALBav

avtal där donator i allmänhet medger användning för icke kommers-ett
iellt bruk inom lokaler. gäller den samlingenALB:s Det även stora av
SF:sjournal- och kortfilmer.

öka tillgänglighetenhar regeringens uppdrag till samling-ALB att
för förhandlingar med vissa upphovsmännensoch organisa-arna nu av

tioner i syfte delar samlingarna tillgängliga förgöra störreatt av en
bredare allmänhet.

användarservice. lokaler finnsALB har väl utvecklad 1 ALB:sen
sju särskilt inredda visningsrum, åtta platser. kanALBöppnasamt

för tiodessutom erbjuda användarna ett samtgrupprum personer en
videograf med storbildsvideo Låneexpedi-45som rymmer personer.
tionen har dagligen timmar vardagar kvällsöppet. Antalet6öppet +

besök iforskarärenden mellan och år, antalet600 700är ärper gen-
med fjärrlåneinstitu-omsnitt dag. har byggt13 ALB ett systemper upp

forskare i landettioner f.n. företrädesvis bibliotek, där36 st., runt om
äldre dokumentär-har möjlighet studera material inklusiveALB:satt

film. för ingen särskild statistik utlån doklumentärtALB Avöver mate-
beställningarrial. beställningar sedan 200Av 22 500 1993 2ärc:a c:a

siffra förförvärvade bildproduktioner, exkl. spelfilm. Motsvarandeav
pliktexemplar, spelfilmer nyhetssändningar undantagna,och är c:a
8 000.
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med fleramyndigheter2.6 Företag,

film sedansjälva producerat 1900-beställt ochnäringsliv harSvenskt
filmer dokumenterarreklamfilm, delsförsta delstalets år; pro-som

industrifilmer.s.k. Gränsenproduktionsprocesser,och/ellerdukter
industrifilmernaeftersomdock flytande,kategoriermellan dessa är

Skillnaden mellan reklam-marknadsföra företaget.producerades för att
doku-industrifilmerna harligger ioch industrifilmfilm ettatt mer

biografer,sällanoch visadesinnehåll, längrementerade är utanmer
företagen själva.och hosutställningar, mässor

varierande omfattninghar i mycketmyndigheterStatliga verk och
pedagogiska film-verksamhet ochsinfilm för informerabeställt att om

dessa filmerDå huvuddelenpersonalen.riktade till den äravegnaer
tänkta visas in-övervägande deloch tillproducerade efter 1940 är att

16mm-formatet.dominerarternt
filmtillgängliggörande dokumentärochbevarandeVad gäller av

AMF-film harfiygfilmmarin- ochslag. Armé-,sker insatser olikaav
ochhos landstingfilmsamlingar finnsfilmer,2 000 t.ex.över stora

Volvo och Saab,Televerket, vidVägverket,kommuner, vid SJ, Posten,
betydandelandsting uppvisarochvid SIDA Kommuner sam-o.s.v.

Storstadskommunermycketvariationenlingar film, är stor. sommen
mindremedan mångasamlingar,harStockholm och Göteborg stora

doku-ungefär lika delFilmerna tillfilmer.kommuner helt saknar är
informerande.meriterande och

ochfinns i dag hos SVTindustrifilmernaandelrelativtEn stor av
industrifilm-antal mycketändåvisarenkätsvarenSFI, storaatt ettmen

antal företag uppvisarochföretagenfinns hossamlingar stortatt ettute
andelen 20%företagen denhosmindre samlingar. Det störstaär

35mm-film återfinns.
filmmaterialet.äldre Inomarkiverat dethåll harPå många man

hotbildstarknäringslivet finns dockoch särskilt inomdenna engrupp
och förstöras.bortrationaliserasmycket materialoch är väg att
inaktuellt ochblivitfilmmaterialet harfrämstHotbilden utgörs attav

filmhant-och kunskapenvisningsmöjlighetertekniskabristande att om
Åtskilliga filmer,generationsväxlingar.försvinnerering t.ex.genom

ochöverföra till videovärde, låterkan ha störreett mansom man anser
hushållaochrationaliserafinns behov"rädda".därmed Det attett av

ellerglöms, gallrasfilmmaterialet oftaäldrevarvid detmed utrymmen,
fram i anslut-detta kommitexempel påfinns flertalslängs. Det ett som

enkätundersökningen.ning till



34 Samlingar dokumentärfilm Översikt SOU 1999:41av ene

2.7 Institutioner, organisationer och

föreningar

Ett offentligaantal institutioner kyrkor ochstort samfundsom museer,
innehar tämligen omfattande filmsamlingar. Olika folkrörelser, som
fackförbund, nykterhetsorganisation och bildningsförbund har i varier-
ande omfattning producerat film. Folkrörelsearkiven i landetrunt om
förvarar del dessa film, enkätsvaren visar det finnsatten av men mer
filmer hos de olika förbunden och framför allt hos enskilda medlem-
mar.

En lättsammanställd kunskap finns också hos flerastor men av
dessa översiktligt arbetande organisationer och motsvarande verksam-
heter inom landet. Som exempel kan olika branschför-nämnas större
bund, olikaKF, arkiv inom Folkrörelsernas Arkivförbund, Svenska
Museiföreningen, Sveriges Hembygdsförbund, i fiera län Mångao.s.v.

dessa har genomfört inventeringar och sammanställt förteckningar.av
De sammanställningar finns i regel översiktliga, oftastär endastsom
titlar och år och begränsade till det området, län ellert.ex. ett ettegna
särskilt ämnesområde. Någon allmän, nationell översiktlig samman-
ställning finns bara undantagsvis. Ingen dessa institutioner ellerav
motsvarande för bevarande och tillgängliggörandetar ett ansvar som
går målen för den verksamheten.utöver Det egentligen endastäregna
inom museivärlden ambitiös bevarandeiskussion förts, bl.a.som en mer
i samarbete med SFI och främst vad gäller nitratfilm.

En mycket volym film kan således återfinnas hos dessastor och hos
olika ideella organisationer naturskyddsforeningar, turistför-t.ex.som
eningar och, framför allt, hembygdsföreningar. Osäkerheten dettaär
område mycket En del dessa filmer förvaras dessutomstor. hosstor av
privatpersoner och har endast indirekt omtalats i enkätsvaren.

Hotbilden här densamma och förstärksär ytterligare attgenom
många organisationer och föreningar har ekonomisk grund ochen svag
svårt medel till hand detavsätta äldre filmmaterialetatt ochatt ta om
ofta måste lita ideella insatser. På några håll stöder överföringman
till video. ocksåDet många i anslutningär till enkäten betonatsom
värdet det skapas för hand det äldre filmmat-att att taav resurser om
erialet.
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amatörfilmochprivat-Alla andra2.8 -

framföroch1920-taletvuxit stadigt sedanamatörfilm harochPrivat-
introduktion. Det8mm-filmenssedan är1930-talet, särskiltsedanallt

hosförvarasfilmhur mycketuppskattamycket svårtdock att en-som
familjefilmerfrånalltinnehållerfilmsamlingarPrivataskilda personer.

Ämnesområdena fritid,familj ochnaturligenhembygdsfilmer.till är
filmermångadet finns också t.ex.även natur, ommenresor o.s.v.men
dokumentationvärdefullochfinns häroch slöjd.hantverk Det storen

tidsperspektiv. Intres-längrearkivering ifinner säkersällan ettensom
video-tillövergåttidagde allra flestakvarför film lever ävenset om

finnsfilmklubbarmarkerat de mångaoch ocksåkamera är somgenom
hela landet.över

kulturhistorisktochetnologisktfilmmaterialethärDet är stortav
familj ochperspektivprivataofta redovisarsärskilt detvärde, som

särskilt viktigtdärföroch spontanitet.närhet Detsamhälle attärstorav
bättrehanddetta filmmaterialmöjligheterdet skapas etttasatt om

sätt.
ocksåkategori,återfinns i dennaall 8mm-filmHuvuddelen menav

stark ochmyckethär16mm-film. Hotbildenmängdmycket ärstoren
rimligtredovisats Detmotsvarande karaktär är anta attattovan.somav

mycketförriskenochförvaras bästaintefilmer sättdessa att
inteidagfilmmaterial kanprivatMycketskall kastasmaterial är stor.

ofta intressesaknargenerationerskäl ochtekniskaanvändas yngreav
visasför kunnatill videoöverförtsdel har ocksåhelfilmerna. En attav

ofta slängts.originalmaterialet haroch

och kommentarSammanfattning2.9

uppräkningochjämförelseochsammanvägning enkätensEn ensvarav
SFIbl.a. hos SVT,film,äldre dokumentärkänt innehavi övrigt avav

förhålland-m.f1.,företagorganisationer ocholikaoch ochALB ger en
handlardetbevarandevolymdenkvalificerad skattningevis om.av

"äldre" do-inriktatsredovisatsSammanställningen har tidigaresom
ellertill 1980framåt någotfilm med tidsgränskumentär sattvagt czaen

1980-talet.
Värmland, Krono-Dalarna,fem länen, Västerbotten,från deSvaren

ochhar analyseratsstad,StockholmsStockholm länochberg samt
övrigaförhållandena ihar gjortsbedömningensammanställts. Den att

uppgifterdeuppräkninglikartade ochnågorlundalän är somaven
undantaget.skett, Stockholminkommit har
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En sammanfattning har gjorts i nedanstående schematiska tabeller,
där uppgifterna således cirkavärden och skattade.är Det skall observer-

8mm-materialet inräknat i sammanställningen, vilketär kanattas ge en
något skev jämförelsebild. Det dock material synnerligenär ärett som
aktuellt för olika dokumentations- och vårdåtgärder.

Tabell Dokumentär jilm. Volymberäkning fördelat efter olika format. Beräkning för
riket helhet baserad på enkätsvareni sin årsskiftet 1998/99, Exkl. SVT, SFI och ALB.

Format Tidperiod% längd Titlartot. Längdi meterav
1930 1930-50 1950- -

35mm 10 50 40 000-205 000 4-6 milj. m.
16mm 2 42 56 000-17575 000 25-35milj. m.
95mm 50 50 fåtal0 10004000ett m.
8mm 15 85 500000 10-15milj.-

500000
Summa 1 38 61 580000- 39-56milj. m.

1675000
Enmycket dei amatörtiim.stor

Tabell Dokumentär Innehav film fördelat olikapå slag filminnehavare.av av
Beräkning för riket helhet baserad enkätsvareni sin på årsskiftet 1998/99. Exkl, SVT,
SFI och ALB.

Filminnehavare Längd,milj. Formatmeter Tidsperiodmm
verk myndigheter 2-3 8,16,35 1940-19800
kommun landsting 4-6 8,16,35 1920-19800
företag 8-12 16,35 1920-1980
organisationer 6-9 8,16,35 1930-1980

arkiv, bibli- 4-6 8,91/2,16,35 1920-1980museer,
otek
enskilda 15-20 8,91/2.16,35 1920-1980

Enmycket del amatörfilm 8mm.stor
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tilm SVT, SFIochALB.Tabell Dokumentär vid
TidsperiodLängd, FormatTitlarFilminnehavare

milj.m.
189735, 16000 46SverigesTelevision 100 -

16 1956-40 35,däravegenprodu-
cerad

189735, 164 000 3Svenska Filminsti- -
tutet

1900videoband100för ljud och 5Arkivet -
bild

base-Beräkningför riket i sin helhett7/m. efterhuvudinriktning.Tabell Dokumentär Fördelning
årsskiftet1998/99.Exkl.SVT, SFIochALB.rad enkätsvaren

Ämnesområde Längd,milj.Titlar meter
2-3000-125000Dokumentation 55
9-1220 00040 000Marknadsföring/reklam
5-9000-30000Utbildning/undervisning 15

Övrig 500000 10-15500000-1film
amatörfilm 8mm.En mycket delstor

ämnesområden. Beräkning för riketFördelning efterTabell Dokumentär film. i sin
Exkl. SFI och ALB,årsskiftet 1998/99. SVT,helhet baserad enkätsvarenpå

Ämnen Längd,milj.Titlar meter
2-34 000-5000miljösamhälle,
4-68 000-30000bostäder,arkitekturbebyggelse,
6-930 000-45000hembygd

000 10-1220 000-60industri
000 2-34 000-15hantverk,slöjd

500-2500 0.25-0.5yrken i övrigt
0.25-0.5500-2500och djurnatur
10-15500000-1500000privatlivfamilj,
05-1000-5000fritid 1idrott,sport,
1.5-23 000-1000010.turist

2 000-7500 1-1.511.reklam
2 000-5000 1-1.512.undervisning,skola

0.25-0.5500-2500film13.politisk
500-2500 0.25-0.5film14.övrig

amatörlllm 8mm.j En mycket delstor

finnas mellan 50gjorts kan dettidigareEnligt de uppskattningar som
och ba-oli ka filmbredderdokumentär film påmiljoneroch 100 meter

under utredningsar-mån revideratsbedömning har i någonDennaser.
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betets gång. beräkningar gjortsDe visar på storleksordningen 600som
000 till 1 700 000 "titlar", mellan 100 000- 200 på000 35mmvarav
och 16mm, eller mellan 40 och 60 miljoner film olika slag-meter av

onekligen och svårgripbar filmmängd i eller mindrestörrestoren som
grad i behov vård och andra åtgärder för bevaras och bli till-är attav
gänglig. Siffrorna kan jämföras med den volym film, Rotebrot.ex. som
Filmservice utför olika vårdåtgärder idag, nämligen l mil-1.5cza -
lion år.meter per

finns kvar filmmaterialetDet det äldsta 35mm nitratbas ärsom av
sannolikt till delen bevarat olika insatser från SVT, SFIstörsta genom
och och och arkiv.ALB enkäten och iI andra sammanhangmuseer
redovisas dock del nitratfilm allt finns kvar i enskilda arkiv.att trotsen

finnsDäremot sannolikt filmerantal från16mm och medett stort
1920-talet och från 1930-talet värdefullt material på 8mm. Enäven ett
hel finnsdel självklart bevarat olika likaväl det finnssätt ettsom

och svårbedömt mörkertal vad verkligen finnsstort av som av ur-
sprunglig, original film i form negativ och reversaloriginal. Ett stortav
antal enkätsvar, liksom flertal uppföljningssamtal, indikerar detett att
finns starka önskemål hjälp med bevarande, kopieringom o.s.v.

framgårSom tabellredovisningen 8mm-filmerna mycketutgörav en
Ämnesområdenavolym. framför allt familj- och privatlivet,stor är men

omfattar hembygd, och flera andra områden.även Detnatur är
huvudsakligen amatörfilmer, ofta i eller mindre oredigerat skick,mer

här finns medvetet redigerade filmer kvalificerat slag.ävenmen av mer
här ofta försummatDet filmmaterial och önskemål har framförtsär ett

hjälp med kopieringom m.m.
De filmarkiven, SFI, ochALB SVT har tillsammansstörstatre om-

fattande samlingar dokumentär film; för delALB:s överförda tillav
video Till de beräkningar filminnehav redovisats skallav som ovan
således tillföras de omkring 46 miljoner dokumentär filmmeter som
finns vid SVT, milj. förvärvad5 äldre dokumentär filmmetervarav cza
och milj.40 egenproducerat material från 1956,meter samtc:a cza

miljoner3 dokumentär film finns vid SFI. Som redovisatsmeter som
tidigare finns det behov vård och andra åtgärder dettaett ävenav av
filmmaterial överföring till video film hos skeräven SVT konti-om av
nuerligt vid ALB.

finns ocksåDet tydlig hotbild den dokumentära filmenmoten
generellt hänger med filmmaterialets förändring, teknik-som samman
utvecklingen eller filmernas innehåll inte längre aktuellt elleratt är av
värde för filminnehavama. Till förstaden kategorien hör olika nedbryt-
ningsprocesser, nitratens förändring, krympning och blekning, oftat.ex.
påspädd dålig förvaring och dålig hantering. Till den andra katego-av
rien hör fungerande uppspelningsutrustning för äldre filmsorter,att
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samtidigtbristfälligsaknas ellerfilm, oftaför 9,5 är somt.ex. mm
dåMånga hartjugu åren.utvecklats snabbt devideotekniken senaste

hanterakunnaför lättaretill video"rädda", filmenvalt kopiera, attatt
ellerslängtsoriginalfilmemadärvidoch ofta haroch distribuera den

deaccelereratutvecklingförsvunnit.bort och Detglömts är somen
och"rationaliserat"harenskildaföretagtio åren och såvälsenaste som

har ofta intehotet idag. Mansannolikt det"gallrat". Detta störstaär
nedbrytningförvideobandenheller uppmärksammat äräven utsattaatt

foråldrats.förändrats ochuppspelningstekniken snabbtoch
gallrasoriginalfilmer medvetetmångaallvarligaste hotetDet är att

inaktuella. Detanvänds ellerlängrede inteeller slängs, ärattut p.g.a.
"rationaliserat"bildningsorganisationerföretag ellermångaär som

akuthärlagringsutrymme. Detoch därmed ärdetta ettsätt sparat pro-
anslutning tillsig ihar visatdennaflera exempelblem och process

utred-sig ochhörtföretag harorganisationer ochFleraenkäten. av
anvisa"räddningsaktioner"genomföratvingatsningen har attgenom

hos bl.a.filmsamlingaromhändertagandetill medoch hjälpa av
företagSlakteriförbundet ochNaturskyddsföreningen ochSvenska som

Än och ALB:sutifrån SFI:sexempel kanflerSvenska Shell. t.ex.ges
verksamhet.och museernas

infor-såockså med tiden "anonyma"filmer blir sättMånga att
för-inspelningstid, upphovsmänvisar,filmernamation vad o.s.v.om
försärskilt sådanaochfrämst stumfilmergällersvunnit. Detta tagna

kommenter-däramatörfilmer,till kategorienbruk eller hörprivat en
saknas.eller tal oftaande text

synnerhet 16mm-naturligt, ivarierar helttekniskaDen statusen men
oftafilmerskick.i tämligen dåligt Dessaförefaller ärbeståndet vara

reversalfilmframför allt allslitna. gällerdärmed hårt Dettavisade och
för all färgñlm.generelltomvändingsoriginal och

organisa-ochmyndigheterföretag,hosfilm finns35mmDen som
åtminst-vårdbehov,mindrenågoti enkätsvarentioner vara avuppges

dessamycketriskenlång siktkort sikt. På ävenär stor att sam-one
få hjälp medförmöjliga förvaring. Intressetbästalingar inte kan attges

intemedvetenindikation påförvaring är attär att manommanen
film35mmlång sikt. Denbevarandefullgottkommer klara ettatt

Rotebrohos SFItill delskick förvarasi sämre storuppges varasom
ellerFilmservice SVT.

bedöm-och SFIutanförvolymen film SVTSammanfattningsvis kan
latentadetTill detta kommeroch miljonermellan 6040 meter.as vara

dokumentärfilmområdet,och inomSFIfinns vid SVTvårdbehov som
film. Därut-dokumentärmiljonertill 50kan beräknas meterczasom

fiktivvårdtillkommande behovsuccessivtkan tilläggasöver ett avav
både och SFI.film vid SVT
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överväganden förslagoch3

Inledning3.1

äldre dokumen-och denhand bevaraförVilka har taattett omansvar
insamlingspo-nationellmedveten,Finns detSverigefilmen itära en

den filmtillgängliggörandeskeroch hurVilka insatserlicy görs ett av
vidgattillgängliggör-finns tillVilka möjligheterhand etttas omsom

utformas Detuppgifterkring dessaarbetekonkretande skallHur ett
följande.belyses i detfrågordenågraär somav

filmen,den dokumentärafokuserar påläggsforslagolikaDe som
tilloch syftarproducerade,i dagdenäldre ut-främst den ävenmen

ochfilmendokumentärahistoriska,bevarandeåtgärder för denökade
markerabl.a.utsträckning,i ökadtillgängligden attgöraatt genom

filmdokumentäroch viktenvärdekulturhistoriskadess höga attav
samhället,iolika områdenanvändning påtillgenerellt kommer större
övergrip-nationelltutbildningsområdet. Uppdragetinte minst inom är

föråstadkommasyftar tillläggsförslagande och de attatt resursersom
den dokumentärafinns idet kulturarvbevara tillgängliggöraoch som

filmen.
finns givetvisfilmvårdfilmproduktion ochfilm,alla slagFör av

utgångs-i avsnitt 1.4.berörtsSomflera ärfrågor är gemensamma.som
formatutförande, filmbas,tekniskafilmenspunkten densamma, o.s.v.,

icke-fiktivellerför fiktivbevarandeinsatserfinnsoch det behov avsom
naturligtbefunnitsdärförhartekniskt Det attfilm överensstämmer sett.

Filminstitut-SvenskaSverige vidbedrivs ifilmvårdfrån denutgå som
erfarenheterMotsvarandeFilmservice AB.Rotebrodotterbolagets

forsk-ochoch registerkatalogerarkivfrågor,vad gälleri Sverigefinns
bildljud ochArkivet forFilminstitutet,Svenskavid såvälarservice

övriga film-mån vidprogramarkiv och i vissTelevisionsSverigessom
arkiv.

europeiska instit-genomförts vid någraharstudiebesökJämförande
vårdtekniskadenfrämst gälltharredovisats Detutioner, ovan.som

film-tänktbedömninginförfilmernahanteringen av enenav
in-aspekterandrabelystGrängesberg,vårdscentral i även sommen

bevarandeplanertillgängliggörande ochkatalogisering,samling, m.m.
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verksamheterDe byggts i Sverige står sig väl i detta perspek-som upp
tiv.

Frågor allmänt intresse de olika kunskapsuppbyggandestort ärav
insatser behövs för den dokumentära filmensätta i sittatt rättasom
historiska perspektiv. Det värdeär vilkat.ex. stort utrönaattav upp-
hovsmännen och beställarna bakom alla dessa filmer och vilkaär,
organisationer och har producerat filmerna. Och vilka ärpersoner som
alla de filmare och filmredigerare arbete och värderingar skapatvars
den film för idag framstår så värdefulla historiska doku-som oss som
ment Hur representativ filmen till rådande tidsandaär och tidsbundna
värderingar ijämförelse med kunskap forskningDen pågårannan som
visar på intressanta perspektiv filmenpå historisk källa ochnya som
har givit intressanta analyser välfardsstaten, genusfrågor och mycketav

Här ligger många viktiga forskningsuppgifter.annat. skapaAtt möjlig-
heter bredda och fördjupa denna forskning viktigtatt perspektivär ett

utökad tillgänglighet till såväl den dokumentära filmen tillen som
den fiktiva. En del aspekter detta har i viss mån berörts i kapitel
andra berörs i kapitel

Uppdraget har tidigare påpekats inte omfattat rörliga bildersom
andra media film. Bevarande- och tillgänglighetsfrågornaän vadär
gäller videogram och elektroniskt lagrade bilder i princip likartade, sär-
skilt för tidiga videogram inte producerats för offentligheten, t.ex.som
privata eller amatörfilmer och instruktions- och undervisningsfilmer.

harHär ALB för bevarande videogramett enligtettansvar av
pliktexemplarslagen, frågan behöver belysas särskilt vadnärmaremen
gäller video från den privata sfären och flerai avseenden jämföraär att
med situationen inom dokumentärfilmsområdet. Motsvarande situation
byggs efter handäven tekniska lösningar tillkommer förupp som nya
registrering och lagring rörliga bilder, med digitala kameror ochav
privat produktion cd-skivor och multimedia, webb-siter,av nya m.m.
E-pliktutredningen SOU 1998:1 l l redovisar situationen inom detta
område och föreslår bl.a. utvidgning pliktexemplarslagen och atten av
bevarandefrågorna generellt bör i perspektiv,över varvidstörreettses

frågan digital hanteringäven rörliga bilder bör ingå.om av
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filmendokumentäraför den3.2 Ansvaret

Överväganden3.2. l

icke-fiktiva filmenden äldreforvilka harellerVem att sam-ett ansvar
följandei detbelysertillgänglig Jagochlas in, bevaras görs ansvars-

vilka harellerdelsaspekter,hand tvåi förstautifrånfrågan somvem
särskiltomfattardels vadnationellt,ochgenerellt ansvaretett ansvar

film.dokumentäräldreavseende nyareresp.
motsvarandeellerinstitutionnågonoklarhetvissfinnsDet omen

filmenäldre dokumentäradenföruttalat tashar ävenatt omett ansvar
i detingårdettaklart konstateras,kan dockhand och bevaras. Det att

harSverige. SFIhistoria ifilmensdokumenteraharuppdrag SFI att
förvärvsstrategi.företagetsdetta, likaså SVTarbetat medockså genom

rörligaäldreinnefattaringårinstruktionl ALB:s även ett ansvar som
insamlingretrospektivmedarbetatharfilm ocheller ALBbilder även

d.v.s.filmen,dokumentärasamtidabilder. denrörliga För yngreav
finnsdecennierna,deeller underidag ettproducerasden senastesom

iredovisasochoch SFIfor ALBuppdrageningår iuttalat ansvar som
omfatt-tillMöjligheternastadgar.ochmyndighetsinstruktion merresp.

inte minstpraktiska ocholikai viss måndockhämmasande insatser av
begränsningar.ekonomiska

filmdokumentärochmellan äldregränsårflytandenågotEtt yngre
utvidgatfåttochverka SFIbörjatdå ALBtill 1980,jaghar satt cza

tagitteknikutvecklingenfilmavtalenligtuppdrag samt attett nytt nya
bild.video rörligproduktionökandeefterhandmedsteg aven

institutio-fierafinnas hostänkaskannationelltgenerellt,Ett ansvar
hörTill dessakulturområdet.inomverksamhetrikstäckandemed enner

andraochNordiskaverkandenationellt museetansvarsmuseer som
arkivnationellaochsektornkulturhistoriskainom denstatliga museer

avseendevissaLandsarkiven. IochKrigsarkivetRiksarkivet medsom
organisationerfungerande"branschvist"beaktabör även somman

ochunderlättafortagitochinventeringargenomfört attett ansvar
harmed SFI. Dettasamarbetegånger ibevarande, fleragenomföra ett

ochJernkontoretIOGT/NTO-rörelsen,Arbetarrörelsen,bl.a.inomskett
ochMuseiföreningenSvenskaochhembygdsrörelseninomt.ex. genom

filmsammanslut-regionalaochlänsmuseernalänlänsvis i flera genom
Marin-Armé-,skettsatsningförsvaret harningar. Inom stor genomen

AMF-film.Flygfilmoch
övergripandemedinstitutionerfrämst tvåfinns idagDet ett ansvar:

huvud-KulturdepartementetmedstiftelseSFI, är staten somensom
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och med särskilda avtal med bl.a. film- och videobranschen, ochman
ALB, myndighet under Utbildningsdepartementet.är Till dessasom en
kan läggas SVT, statligt aktiebolag under Kulturdeparte-är ettsom

dessaAv har SFI och ALB för bevara idag produ-mentet. ett attansvar
cerad dokumentär film efter särskilda regler. SVT, dominerarsom
produktion och visning dokumentär film, bevarar sin produktion i ettav

programarkiv; det etersända materialeteget ALB. Detäven genom
finns inget uttalat for äldre dokumentär film in-även storaansvar om

gjorts och filmarkiv byggts vilket redovisatssatser istora närmareupp,
kapitel olika insatserDe sker i övrigt vid och i andrasom museer
sammanhang allt begränsad omfattning ellerär punktinsatsertrots av
och handlar huvudsakligen passivt omhändertagande film.ettom av

Svenska Filminstitutet har det nationella uppdraget stödjaatt pro-
duktionen värdefull svensk film, främja spridning och visningav av
film och citerat efter regleringsbrevet, "främja bevarandetatt, senaste
och tillgängliggörandet filmer och material film- och kulturhistor-av av
iskt intresse for forskning och allmänhet". Se avsnitt 2.2. Tillupp-även
giften hör således bevara det svenska filmarvet och dokumenteraatt
filmen konstart och nöjesindustri, filmarvet tillgängligtgöraattsom

regelbundna visningar öka tillgängligheten till samlingarsamtgenom
Ävenoch fakta film till forskare, studerande och allmänhet. kort-om

film och därmed äldre dokumentär film ingår här naturlig delsom en
fokusering skettäven den fiktiva filmen och film medmotom en mer

uttalade konstnärliga ambitioner. Vid dotterbolaget Rotebro Filmser-
vice sker omfattande filmvârdsarbete med teknisk utrustning förett att
vårda, kopiera och alla filmfonnat, restaurering di-medävenrenovera
gital teknik, lagring /arkivering film. Filminstitutet har på såsamt av

byggt betydande kunskapsätt film och filmens historia iupp en om
Sverige omfattar den icke-fiktiva filmäven producerats isom som
Sverige.

harALB nationellt uppdrag, i regleringsbrevetett senaste ut-som
trycks har"ALB nationellt arkivansvar för de audiovisuellaatt ettsom
medierna och skall fylla viktig del i bevarandet det svenska kul-en av
turarvet." Som redovisas under avsnitt 2.3 ALB:s uppgift bl.a.är att
bevara alla filmer visats offentligt i Sverige, videogram fram-som som
ställts i minst fem exemplar, svenska fonogram och multimedier, alla

Sveriges Radio, Sverigessänts Television, TV4 och deprogram som av
satellitkanaler frånutgår Sverige urval lokala TV- ochsamt ettsom av
radiosändningar. uppdragetI ingår retroaktiv insamling ljud- ochen av
bildmaterial, bl.a. äldre svenska filmer, bedöms kul-som vara av
turhistoriskt intresse. Filmerna överförs till videoband, äldreäven
videogram kopieras, och harALB tagit för hålla tek-ett attansvar en
nisk utrustning för klara alla äldre film- och videotekniker. Materi-att
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alet lagras videoband, sedan antal år på digitala band, ochett en
"migrering" äldre videoband sker kontinuerligt.av

Sveriges Televisions Programarkiv, avsnitt pri-2.4,ävense sparar
endast vid SVT produceratmärt material eller inköpt film, där SVT
rättigheterna och kanäger utnyttjas i den programproduktio-som egna
SVT erbjuder kopieringstjänster inget initiativ tilltar egetnen. attmen

Ävenbevara dokumentär film generellt. Utbildningsradion harUR ett
programarkiv, vari ingår egenproducerad dokumentär- och under-eget

visningsfilm. Det etersända materialet ALB.sparas genom
Nordiska nationelltär för svensk kultur-museet ett ansvarsmuseum

historia för tiden 1500 till idag. Museet har de decenniernasenastec:a
prioriterat dokumentationen 1900-talets samhälle och skulle i dettaav
perspektiv kunna tänkas för den dokumentära filmen.äventa ansvar
Museet använde tidigt film dokumentän ochmedel från 1923som
genomförde hundratalet inspelningarnärmare folklivsfilmer iav m.m.
samarbete med SF, har idag i ingen filminspelningsverk-stort settmen
samhet. filmarkivMuseets omfattar titlar;250 flera förvärvca varav av
olika slag. tillKnutet Fotorådet med särskiltär ävenmuseet ett
sekretariat, nationell samverkande organisation för in-utgörsom en

inom fotoområdet, där för Riksarkivet,tressenter Kungl.representanter
Biblioteket, länsmuseerna och Sveriges Fotografers Förbund ingår. l
Fotorådet har utarbetat särskild bevarandeplan förman en
stillbildsfotografiet, dock inte rörliga bilder eller film. Nordiska museet
har inte sig ha möjlighet samordnande för bevar-ansett att ta ett ansvar
andet den äldre dokumentära filmen, i dessa avseenden deltagitutanav
i det arbete skett inom Svenska museiföreningen.som

Situationen ungefär densamma för övrigaär ochansvarsmuseer
specialmuseer inom den statliga sektorn och varierar huvudsakligen
efter ämnesområden.

Svenska Museiföreningen har arbetat med övergripande frågor som
berört dokumentär film, bl.a. bevarandefrågor. Man har inte kunnat ta

sig nationellt Genom föreningens Film- och videokom-ett ansvar.
mitté har under 1970- och l980-talen, bl.a. tillsammans med SFI,man
organiserat insamlings- och bevarandearbete kring nitratfilm ochett

medverkat till nyproduktion dokumentär film vidäven landetsav mus-
det särskilda bidrag utgick från kulturrådStatens undereer genom som

år 19825 1987, och resulterade 80-tali nyproduktionerettsom av-
dokumentär film.

Riksarkivet och Landsarkiven har samlingari sina inte oansenligtett
antal dokumentära filmer följt med olika arkivförvärv. Något sär-som
skilt initiativ har inte tagits för arbeta med insamling,nännareatt
förvaring och tillgängliggörande äldre dokumentär film. Däremotav
förekommer samråd inom olika samarbetsorganisationer, bl.a. muse-
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omfattarkring frågorArkivförbund,Folkrörelsernasoch ävensomerna
Även Folk-Företagsminnen ochStockholmsflera arkivfilm. som

initiativingafilmdepositionerrörelsearkiven erhåller tar egnamenav
film.samla och bevaraatt

inom olikahar tagitsformulera det så,fårEnskilda initiativ, om man
företag.organisationer ochföreningar,institutioner,fleraområden av

gjorts,stöd för de insatserinstitutionellti regel ingetföreliggerHär som
viktig källafilmför dokumentärfrämst ärattutan ett enengagemang

förförståelsemedel till skapaochvår tidtill kunskap attettom
markeringoch givetvissamhället-det svenskautvecklingen avenav

undervisnings- ochindustri-,ocksåomfattarinsatserna. Detde egna
ämnesområ-omfattandenämnda någrafolkbildningsfilm, för att mer

värdet doku-medvetenhetocksåden. visarDetta stor avomen
källmaterial ochhistorisktfilm i allmänhetfilm ochmentär ett an-som

marknadsföringochinom utbildningvändning m.m.
Marin-Armé-,där Föreningenförsvaret,undantagintressantEtt är

tillfilmarkiv,värdefulltunikt ochAMF-film förvaltarFlygfilm ett
inteSamlingarna,accederas.ytterligare filmervilket efterhand som

tid, frånunder långhar byggtsmaterial,omfattar militärtenbart upp
medtitlar000omfattar idag drygt 2och samlingen1920-talets början,

AMF-film användsseklets första år.filmer frånunika historiskabl.a.
dokumentärfilmsproduk-försvarsupplysning ochutbildning,för bl.a.

sökbara.databas och lättsärskildkatalogiserade iFilmernation. är en
Motsvarande insat-arkiv.klimatstyrdasedan iFilmerna förvaras 1991

företag.vid delomfattninghar gjorts i mindre enser
föreningarochsamfundnationellt verkandefierakan studeraMan

inom dettainsatser gjortsansvarstagandeoch konstatera, att stora om-
fack- ocholikaorganisationerverkandenationelltråde. Det t.ex.är som

hörTill dessakoncerner.företag ochbranschorganisationer och större
lOGT/NTO-rörelsen ochHembygdsförbund,exempelvis Sverigesbl.a.

bransch- ochandraochJernkontoretArbetarrörelsen samt t.ex.
åstadkommitoftast varitResultatet harindustriförbund. ettatt man

bevarandeproblematikoch denfilmens betydelsemedvetande somom
bevarande-stöd för olikaförteckningar filmerna. Ettfinns, samt aven

kopiering till vi-bl.a. tillfall idag,funnits och i vissaåtgärder har ges
tagitsdetkonstatera,Sammanfattningsvis kandeo. att ansvar somman

verksamhetennärliggandeför den"egenintresse"ändå omfattat ett egna
ansvarstagandenationelltövergripandeområden ochinom ettattresp.

aktuellt.inte varit
nationelltuttalatmedinstitutionersåledes idag tvåfinnsDet ett an-

ochnämligen ALB. lfilm, SFIdokumentärför bevara ävenattsvar
intefilm, däremotäldre dokumentäringåruppdragderas ävenresp.
do-äldreoch tillgängliggörauppgift bevarauttaladsärskilt attsom en
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kumentär film eller icke-fiktiv film, d.v.s. film producerad före cza
finns1980. Det här skäl till fokusera påjust den äldre dokumentäraatt

filmen finns utformabevarad på olika håll i samhället och ettsom
uppdrag för konkreta områdeoch aktiva insatser inom dettamer

finns ansvarsfördelningDet viss oklarhet det uppdrag ochen om
idag råder finnsmellan och därför skäl tillALB SFI. Det attsom sam-

arbetsformer utvecklas kring den dokumentära filmen och de insatser
krävs avseende insamling, dokumentation, bevarande och till-som

gängliggörande.
Som situationen idag det i omfattning och iSFI störstärutser som
brett pedagogiskt perspektiv arbetar med film. kan i och för sigDetett

diskuteras framförts sammanhangoch synpunkter på detta har i olika-
det lyckligt bevarandearbete fokuserat den rörligaär att ettom-

filmbasbilden delats institutioner med tredje aktörtvå storupp en
inom området, särskilt allt använd-utvecklingen går störremotsom en
ning digitala filmmedia. Stöd for produktion behöver inteav av ny
nödvändigtvis kopplas med bevarande film. Så inteärettsamman av
förhållandet på de flesta andra områden, litteraturområdet. SomLex.
ansvarsområdena och uppdragen idag det ändå harSFIärutser som
det omfattande för film och filmens kulturhistoria, ochansvaretmer en
pedagogisk och teknisk verksamhet kring film, särskilt avdel-genom
ningarna Cinematek information och Rotebro Filmservice.

min bedömning, ansvarsåtagande för handDet är att ett taatt om
äldre dokumentär film eller icke-fiktiv film bör omfatta verksamheten

det slag sker vid fiktiv film. grundläggandeSFI vad gäller Enav som
princip borde säkerställa och originalfilmerna under opti-lagraattvara
mala villkor medan videokopior eller digitala kopior i första hand an-

förvänds studier. har bredd i sitt arbete med främst fiktivSFI storen
filmarkiv,film bibliotek, kringmaterial, visningsverksamhet och-

distribution, filmvård, vadhar myndighetALB etto.s.v. som ansvar
gäller dokumentation bilder och ljudrörliga generellt. Genom attav

arbetar med videokopiering film och inte lagrar film har härALB av
bredd och erfarenheter just filmområdet och särskiltSFI påstörre större

vad gäller den historiska kontexten. produktionslinje förEn att
film bör sannolikt utformas efter de linjer arbetet skerrestaurera som

Rotebrolaboratoriet.vid service och erbjuderDen ALB SFI över-
fierai avseenden bortsett från det etersända materialet istämmer -
fråganoch framtida tillgänglighet och hur samordningALB om en-

utformasskall bör framstår naturligtstuderas. Detnärmare attsom
skall delaktig olika framtida verk-ALB i den tänktasättvar

samheten och utvecklat samarbete mellan och SFI börALBatt ett
utformas for nå optimala insatser vid kommande insamlingsarbeteatt
och forskarservice m.m..
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därför den bedömningen insatser behövs inomJag särskildagör att
detta område och särskild verksamhet för detta behöver byggasatt en

förslagsvis för filmCentrum dokumentär med Film-ettupp, som en
vårdscentral. verksamhet forDenna och ledningen den bör i det prak-
tiska tillarbetet knytas SFI. På så kan sannolikt den kunskap ochsätt
erfarenhet finns inom SFI också bäst utnyttjas, samtidigt in-som som
samling och tillgängligheten för studier och forskning börm.m. sam-
ordnas med ALB.

3.2.2 Förslag

viktigt samhället övergripande för räddaDet är att tar ett attansvar
den äldre dokumentärfilmen förpå motsvarande densätt görssom
fiktiva filmen eller inom andra kulturområden. vill med hänvis-Jag
ning till ovanstående redogörelse föreslå Svenska Filminstitutetatt
tilldelas uttalat för den dokumentära filmen fåroch iävenett ansvar
uppdrag vidga sitt arbete inom filmområdet tillförsatt samt resurser
för detta. samarbete skallEtt etableras med föreslårALB. Jag även

för dokumentär filmCentrum med lokalisering till Gränges-ettatt
berg bildas. för dokumentär film föreslåsI Centrum Film-en
vårdscentral ingå. skall leda insamlingCentrum och dokumentation

dokumentär film i Sverige, särskilt äldre dokumentär film, ochav
arbeta med väcka intresse för dokumentär film och den till-göraatt
gänglig. Verksamhet och ledning skall knytas till Svenska Filmins-
titutet. Förslaget redovisas i kapitelnärmare

Beräknade kostnader för för dokumentär filmCentrum redovisas
i kapitel
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dokumentationInsamling och3.3

Överväganden3.3. l

olika håll isamlingar filmkapitel finnsredovisats i 2Som stora
målinriktat ochnödvändigtframstårsamhället. Det att ett mersom

fördjupa kunskap-med syftet delsmåste inledasuppsökande arbete att
för filmengenomföra olika insatserfinns, delsden film atten om som
omfattaUppdraget börtillgänglig.ochhand, bevaras ävengörstas om

amatörfilm.ochenskilda filmare
ligger 8insatser, då den vanligensärskildaAmatörfilmen kräver

lederoch teknikutvecklingengenerationsväxlingarmedfilm sommm
varitmaterial har inteförsvinna.film håller Dettatill mycken attatt

etnologisktutsträckning och haruppmärksammat i någon större stort
material med skild-finnsdet härbedömer såintresse. Jag stortatt ett

mänskligochSverige, harhur levt iringar spontanstorensomav man
tillkomplementkulturhistoriskt värde,närhet ävenstort mersomav

dokumentationer.medvetna
organiserasdokumentationsarbete börochinsamlings-medvetetEtt

bedrivas till-film ochför dokumentäroch Centrumoch ledas SFIav
och före-olika organisationeri samråd medochmed ALBsammans

i samverkannivå. kan skefrämst regional Detm.fl. kanskeningar en
studieförbund ocharkiv, bibliotek,och länenslänsmuseernamed t.ex.

Värmland m.fl. ArbetetFilm iFilm i Dalarna,filmföreningar t.ex.som
inventeringar och byggasammanställa redan utfördabör omfatta att

bör skegenomfört. avstämningutredningen Enenkätvidare den
produktionsbolagensmed bl.a.och ochvid SFI ALBmed arkiven SVT,

register.Biografbyrånsinspelningsjoumaler och
genomförasinsamlingsarbete kaninventerings- ochaktivtEtt som

regionalauppbackninglänsvis medinsamlingskampanjersärskilda av
har härdokumentärfilmvisningar. SFIoch med särskildaTV-kanaler

genomfördesfilm","Kulturhistoriaprojekterfarenheter somav som
nitratfilm.hand Detsyftade tillochi samarbete med att ta ommuseerna

omfattasochprivatfilmareviktigt alla enskilda amatörerävenär att av
videoklubbar förut-film- ocholikaoch ochinventeringarna uppropen

uppbackning börprogrammässigmedverka. även görasEnsättes
amatörfilm 8mmden satsningnivå, liknandenationellSVT

heloch lett till1960-taleti börjanfilm gjordes SVT att enavsom av
bevarad.film finnsdel 8mm
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Till målet hör genomföra kompletterade dokumentationäven att en
filmerna omfattande uppgifter inspelningssituation, medverk-av om

ande, och material,text- annat m.m.
För det intressant överlåta film till forCentrum doku-göraatt att

film bör filmrättsinnehavarna erbjudas viss ersättning.mentär Fören
många film råder den situationen idag oftaäger attpersoner som man
saknar fungerande uppspelningsutrustning. Det har också framgått av
enkäten många, både föreningar, företag och enskilda, har låtit kopi-att

äldre filmer till video. Både SVT och erbjuderALB hjälp med ko-era
Ävenpiering får film eller kopia. /SFIöverta göramot att man en egen

Rotebro filmservice kan erbjuda hjälp med kopiering.
Det viktigt originalfilmerna samlas för säkerställaär att att ett

långsiktigt och optimalt bevarande och framtida refer-även ettsom
ensmaterial. kan därförJag lämplig ersättning kan tillatt attse en vara

självkostnadspris erbjuda överföring till video inlämnade film-ett en av
kan bedömas ha värde bevaras. En sådan kopieringett atter som av

kan ske i anslutning till den vård och katalogisering ändå skall gör-som
och kopia för studier skall framställas. Vid all insamling filmas en av

bör särskilda överlåtelseavtal där ersättning och rättigheterupprättas,
regleras och där ambition skall kunna använda den aktuellaatten vara
filmen i vidare, pedagogiskt perspektiv. Ett särskilt belopp böräven ett

årligen till inköps- och ersättningsfond för möjlighetavsättas atten ge
till förvärv film.av

många organisationerFör och företag det också värdeär attav
kunna få sitt filminnehav omhändertaget och kunna erbjudas lagrings-

med optimala forvaringsvillkor. En sådan service erbjuderutrymme
SFI /Rotebro Filmservice viss avgift. En motsvarande tjänst förmot en
traditionellt arkivmaterial erbjuder Dokumenthuset AB ett dotter-t.ex.
bolag till Svenska Lagerhus ochAB olika arkiv Stockholmst.ex.som
Företagsminnen och andra företagsarkiv folkrörelsearkiven.och En
sådan tjänst, vari skulle kunna ingå katalogisering, bevarandeåtgärder
och kontinuerlig tillsyn och redigeringshjälp framstår därfört.ex. som
attraktiv.

Även tjänster med digitalisering material film,änannat t.ex.av
stillbilder, ritningar, arkivmaterial i övrigt, skulle kunna knytas till
detta, liksom olika filmvårdsåtgärder och lagring film, redigeringav
och kopiering till video, digitalisering o.s.v.

Vad gäller forskning bör Centrum for dokumentär film kunnaäven
initiera och driva forskningsprojekt relaterade till insamlings- och dok-
umentationsarbetet. Exempel forskningsprojekt kanett attvara gen-
omföra översiktlig undersökning material och problemställningaren av
rörande vetenskaplig användning film i Sverige eller genomföraattav

pilotstudium användningen film och inom svensk medicinskett om av
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kanundersökningenöversiktliganaturvetenskaplig forskning. Deneller
film,vetenskapligbefintliga samlingarkartläggningdels avavavse en
filmkringdiskussionenkringmaterial ochöverblickdels över t.ex.en
denöverblickdiscipliner, delsvetenskapligaolika överinom en

Pilot-discipliner.film inom dessaanvändningenvetenskapliga av
diskussionenundersökning såvälfördjupadstudien kan avavse en

betyd-vilkenspecifikt område,film inomanvändningkring ettavsom
forsk-och för hurdiscipliners utvecklinghaft för dessafilmen harelse

allmänheten.forskarvärlden förinomsåvälningen har presenterats som
ochfolkbildningsarbetetinomhur film harcentral aspektEn använtsär

visu-inom deför forskarestudie intressesådanEn är avmuseerna.av
och förbildstudierfotografi, konst och andrafilm,vetenskapernaella

vetenskapshistoriker.
översiktligaindustrifilmen,förMotsvarande skulle kunna göras t.ex.

har oftaIndustrifilmerindustrifilm finns.vilkenundersökningar somav
kunder,förellerpersonalenbolagen för deninternt inomvisats egna

detaljer-utställningar. Meroch internationellaeller mässorexternt
filmer,sinaharfasta hur bolagenskulle kunnaade studier använtta

produktion-förvarit avgörandekriterierestetiskaockså vilka sommen
och kanmycket välgjordaoftaindustrifilmerfilmerna är varaaven -
filmforskareIndustrifilmsprojekt kan förenafilmade.mycket vackert

etnolog-kulturhistoriker,ochsocial-ekonomihistoriker,med historiker,
hembygdsfilmerinventeringforkarkategorier. ärm.fl. En enaver

sådanfilm.för dokumentär Enföruppgift Centrummycket angelägen
industrifilmerna,Vetenskaps- ochmedockså, precisstudie skulle som

histoikersåväloch involveraperspektivtill interdisciplinärainbjuda
hembygdsforskare.etnologer ochfilmforskareoch som

densigfilmför dokumentärockså viktigt CentrumDet tarär att an
privatfilmerochmängdenoutforskadeoch relativt amatör- somstora

Även interdiscipli-iresulteraskulle kunnadessa filmeri Sverige.finns
internationellt intresse.ochlokalt, nationelltprojektnära av

skall handfilm ärför dokumentärfilm CentrumDen ta avomsom
skullefilmdokumentärföroch Centruminternationellt intressestort

forskninginternationelltbli ledandesnabbt kunnamycket centrumett
synnerhet deovanliga. Imycketdå sådanafilm,kring dokumentär är

hembygdsindustri,Vetenskaps,skisserats härharfyra områden som
internatio-iutforskademycket liteamatör-/privatfilm, även ettoch är

för dokumentärför Centrumdärför möjligtperspektiv.nellt Det vore
forsk-förinternationelltbliför Grängesbergfilm och centrumatt ett

filmer.kring dessaning
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3.3.2 Förslag

En fokusering rädda den äldre dokumentära filmen böratt ske.
föreslårJag särskilda insamlings- och dokumentationsinsatseratt

genomföres, länsvis eller riktade till branschförbundt.ex. ellert.ex.
via i regional TV till privatfilmare. Arbetet skall skeupprop genom
SFI / Centrum för dokumentär film i samråd med ALB. Vid insam-
lingen skall ersättning kunna erbjudas, kopieringsservice ocht.ex.en
arkivering. Särskilda avtal skall för klarlägga bl.a.upprättas att
rättigheter och ersättning. föreslårJag fårSFI i uppdragatt när-att

studera ersättningsnivå upplåtelseavtal.samtmare
föreslårJag Centrum för dokumentär film från börjanatt skall

initiera och leda forskningsprojekt kring vissa specifika områden
t.ex. Vetenskaps-, industri, hembygds och amatör-/privatfilm med
betoning insamling och katalogisering; och internationellaatt
forskare knyts till dessa projekt.

kapitelI 6 redovisar jag kostnaderna för arbetet med insamling
och dokumentation.

3.4 Bevarande

Överväganden3.4. l

Ett bevarandearbete bör ha mål säkerställa och lagra original-attsom
filmerna under optimala villkor medan videokopior i första hand an-
vänds för studier. Bevarandearbetet omfattar teknisk vård film påav
olika bas och olika format. Till detta kommer rad kompletterandeen
arbetsuppgifter handlar ljudläggning och kopiering och redige-som om
ring video och andra digitala format, arkivering.samt

Arbetet med bevara filmerna omfattar olika tekniskaatt åtgärder
från intagning och syning till arkivering eller lagring filmerna.en av
Arbetet kan beskrivas "produktionslinje", där olika arbetsmo-som en

och arbetsstationer ingår och iment sin olika krav påtursom genererar
lokaler, utrustning och bemanning. Den huvudsakligen baseradär på
erfarenheter från Rotebro ilmserviceF frånAB och studiebesöken vid
filmvårdsanläggningama i London/ Berkhamstead, Amsterdam och Mo
i Rana.

Tekniskt gäller behandling filmmaterialetsett densamma av som
bedrivs vid Rotebro Filmservice idag.SFI Rotebro Filmservicesom av

har väl utvecklad verksamhet omfattar områden rimligenen som som
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katalogisering,film restaurering,beträffande dokumentäraktuellaär -
kan till-arkivverksamhetlagring, service, De moment somo.s.v.

handlar registrering ochanpassad utformningeller fåkomma omen
film. Utformningenfrågor berör 8mmkatalogisering och t.ex. avsom

ske efter denna princip-blir nödvändiga börbevarandeåtgärderde som
uppläggning.iella

tillgängliggörandebevarandeåtgärder,samordning insamling,En av
vad jag kallat för dok-ske Centrumoch publik verksamhet bör genom

Filmvårdscentralen iför skall Gräng-ñlm. dettaInomumentär ramen
registrera, undersöka,till uppgift hand,esberg ha att ta reparera,om

eller film kanfilm i landetoch lagra all dokumentärbevara annan som
integ-innehållsanalys, katalogiseringaktuell. Uppgifterbli ärm.m.som

filmför handskall skapasrerade i arbetet. Resurser även att ta om
videogramfiktiv film 35nitratbas och i mån behov även mm,av

mm.
för det förslag till den Film-uppläggning ligger till grundDenna

film i Grängesberg,för dokumentärvårdscentral inom Centrum som
anpassad, i kapitellokalmässigtredovisas konkret, tekniskt ochmer

avsnitt 4.4.
det finnsinformation vid handenochEnkätsvaren attgerannan

varie-samhället ochfilm olika håll ivolymer på att ett stort,stora men
tjänsterfinns jfr kapitelolika bevarandeåtgärder 2. Debehovrat av

ñlmvårdsât-därför täcka hela fälteterbjudas måsteskall kunna avsom
digitala formatscanning till video ochinklusive kopiering ochgärder

modernIT-teknik.filmvårdsâtgärder medmöjlighet arbeta medsamt att
optimala klimatförhåll-långtidsförvaring underdetta kommerTill även

för olika ñlmslag.anden
Även såvälutökade förfinns behovhos och SFISVT av resurser

filmer tillarkiveringsmöjligheter. SVT:svårdâtgärder är störstasom
ochdirekta behovetöverförda till video och detdelen inte översynav

förvaras huvud-omfattande. Filmernavårdåtgärder har bedömts som
Filmservice, iRotebrosakligen i arkiv också vid sär-samteget enmen

tillStockholm. överföringnitratfilm Gärdet i Enskild kasematt för
lag-behöverefter hand hos SVTdigital-beta sker ALB.video även

original, omkopieratsvideobandformat iför äldreringsutrymme som
framstårolika skäl. Detbedömts nödvändiga bevaraatt somavmen

förvaras i närhetenbrandfarlig filmolämpligt nitratfilm ochatt annan
samordningtätbefolkade områden, varförbostadsområden eller i enav

Grängesberg.fördel bör kunna ske ilagring detta material medavav
skall ske ivideomaterialsäkerhetslagring äldre film- ochSVT:sHur av

studeras i särskild ordning.framtiden behöver dock
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filmer förvarasSFlzs dels i Filmhuset i Stockholm, iRotebro.dels
Vårdbehovet kontinuerligt och vårdarbetet sker vid dotterbolagetär
Rotebro Filmservice AB.

Rotebro Filmservice har väl filmvårdsverksamhetutbyggd meden
20 anställda i det direkta filmvårdsarbetet. omfattar allDettanärmare

teknisk filmvård och restaurering, digital restaurering färgfilmäven av
arkivring främst fiktiv film uppdrag SFI ävensamtm.m., av av men

uppdrag all slags film från olika filminnehavare. Denexternaav
filmvolym, främst fiktiv film, vårdas uppskattas till 1- 1,5 mil-som ca
lion år. Flera särskilda räddnings- och restaureringsprojektmeter per
har genomförts eller pågår, bl.a. nitratfilm färgfilm.och SFIav av ar-
betar kontinuerligt med icke-fiktiv film nitratbasäven att restaurera
med särskilda medel. tekniska arbetet sker vidDet Rotebro Filmser-
vice, där filmerna lagras i särskilda arkiv med kontrollerad luftfuktighet
och nitratfilmerna i särskilda kasematter.temperatur;

Vid Rotebro Filmservice arkiveras / lagras film i hyrda lag-även
ringsutrymmen flertal filminnehavare. Lagringsvolymenett externaav
för filmmaterialSFlzs har beräknats till milj.3 fiktiv film ochmetercza

miljon1 icke-fiktiv film eller 3 000 kvm. filmin-Externametercza cza
nehavare uppgår till hundratal företag eller motsvarande och denett

filmen omfattar kvm lagringsyta.1 500 detta fall kan1 detexterna cza
intresse studera möjligheterna överföra denna film tillatt attvara av

optimalt utrustade lagringsarkiv i Grängesberg.nya,
Arkivutrymmena i fulla och utbyggnad plan-stort settanses vara en

i anslutning till befintliga arkivbyggnader. Efter denna utbyggnaderas
ytterligare utbyggnad svår genomföra med hänsyn till kring-är atten

liggande bostadsbebyggelse och stadsplaneläget. min bedömningDet är
utbyggnadsmöjligheterna i Rotebro begränsade anlägg-att är attp.g.a.

ningen ligger i tätbebyggt villaområde, där de vill-närmasteettnumera
ligger endast på från50 avstånd nitratkasematterna.metersorna ca

vill därförJag redan i detta sammanhang föra fram den åsikten att
verksamheten vid Rotebro bör där bör stud-översyn göras,en av man

möjligheterna förlägga vissa delar filmvård och arkivering /attera av
lagring till Grängesberg, särskilt ägd film, medan distributionexterntav
med distributionskopior kvarligger i Rotebro.m.m.

bedömningen harDen gjorts, det olämpligt byggaäven äratt att ut
nitratarkivet och nitratfilmerna med fördel kunde lokaliseras tillatt ett
särskilt nitratfilmarkiv i Grängesberg inom för ilmvårdscentral-Framen
en.

ALB:s arbete med överföring till video film och SVT:s ochav av
andra svenska TV-stationers material och arkivering sker i Stockholm.
Originalfilmen återgår till distributören och arkiverar således inteALB
film. lagrade materialetDet videoband har begränsad beständig-en
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efter hand.sker Iochtill bärare"migrering"het och systemnyanyaen
tillarbetedettaförlägga delarmöjligtdetprincip skulle att enavvara

Grängesberg, arkivtill sittvarifrån ALBfilmvårdscentral inationell
arkivlevereras. ALB:sde filmervideokopiorerhållaskulle t.ex. somav

för-skulle kunnalagringochkontinuerligtStockholmi ävenväxer en
studie-ochtillgänglighetförutsättningundertill Grängesbergläggas att

till forskar-överföring via Internettillgodosesmöjligheter kan genom
i Stockholm.arkivet

bevar-för olikaintressefinns detframgåttSom även stortettovan
fören-ochmyndigheterföretag,lagring frånservice ochandeåtgärder,

arkiveranödvändig förframstårutbyggd Förvaringingar och attsomen
finnsbedömningEnligt minförhållanden. ävenoptimalaunderfilm

tillfilmmaterial Gränges-samlokaliseringmöjligheter till annataven
företagfilmför vårdåtgärderFörvaring och ägsförberg, avt.ex. somav

InrättandetRotebro.idag hyrs iarkiveringför vilkenoch andra och av
åtgärd inödvändigdärförlångtidsförvaringföroptimala lokaler är en
insatserdeför motiverabevarandearbetet ochförlängningen storaattav

övrigt planeras.isom
ocharkiverings-jagavsnittunder 3.3redovisatjagSom attanser

filmvårdscentralenslagringstjänster tänktaingå i denerbjudas ochbör
uppgifter.

inrym-dock intekyla behöversärskildarkivering medförLokaler
lokalersärskildabyggthari Däri M0 Rana.i berg t.ex. mansommas

filmvårdsbyggnaden.intill självai bergetvolymerutsprängdainne i
särskildmedförsettslagringsmiljö ochoptimalhar tillförtsDessa en

avfuktning. Bergetventilation ochkraftfullsärskildstyrd kyla och un-
gradmycket högsamtidigtmedförnedkylningderlättar enmenen

andraI100% RH.under vårensnösmältningenvidfuktighet, uppemot
avfuktnings-ochsedvanlig frys-medbyggdastuderade fall arkivär

i övrigtfuktighet ochochönskadförteknik med styrning temperatur en
Berkhamstead.London /och iiRotebrolagringsmiljö,optimal t.ex.

kostnadproportionelltnågotförskjuts störreKostnadsbilden settmot
lägresannoliktkostnaderna blirför kyla. De sammantagna om man

och byggabyggnaderbefintliga sprängaväljer konvertera än attatt
alternativekonomi och bästaframstår bättrelokaler i berg. Det ursom

på Gränges-byggnaderbefintligaanvändaaspekterantikvariska att
ändamålet. Sedessa för närmaregruvområde och konverterabergs av-

bilagasnitt och4.4.
omständigheter byg-under allanitratfilmen måsteförLagringsrum

fastställdagäller,säkerhetskravefter debyggnadersärskildai somgas
härsprängämnesinspektionen. Detochbrandmyndighetema engesav

finns pånitratfilmerdeoptimal lagringskapaunik möjlighet att somav
säkerställafördet gårså längeoch bör bevarashåll i landetolika att
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originalinformationen med hänsyn till materialets obeständighet. En-
kätsvaren och information uttryck för starka önskemålannan ger om
bättre förvaring, från SVT:s och SFI:s sida.även I Grängesberg finns
goda förutsättningar för detta där alla säkerhetsaspekter kan tillgodoses
samtidigt nitratarkiv fysiskt kan förläggas den tänktaett närasom
ñlmvårdscentralen.

Sammanfattningsvis kan den bedömningen det finnsgöras, att stora
volymer film olika håll i samhället för vilka behov bevaran-stora av

Åtgärderdeåtgärder och arkivering finns. för detta nödvändiga förär
säkra värdefull dokumentär film för eftervärlden.att

3.4.2 Förslag

föreslårJag särskild Filmvårdscentral etableras i Grängesbergatt en
i tänkta byggnader inom gruvområdet med uppgift handatt ta om,
bevara och tillgängliggöra film generellt med särskild inriktningen

dokumentär film, erbjuda olika kopieringstjänsterävenmen mm
långtidsförvaring film och videoband. Filmvårdscentralensamt av

skall ingå i föreslagnaden Centrum för dokumentär film och verk-
samheten skall samordnas med Rotebro Filmservice inom SFI. Den
tänkta utformningen redovisas i kapitel avsnitt 4.3 ochnärmare
4.4 i bilagasamt

En kostnadsberäkning för etablering och drift redovisas i kap-
itel

3.5 Tillgänglighet och service

3.5. Inledningl

För det skall meningsfullt och motiverat- inte minst ekonom-att vara
iskt bevara i det här fallet film måste bevarandeatt ställas iett-
relation till hur materialet blir tillgängligt och kan användas för olika
ändamål. En viktig fråga därför hur de filmer bevarasär skallsom

tillgängliga och i vilken omfattninggöras de skall bli tillgängliga. Ett
mål bör all film skall tillgänglig för dels forskning på olikaattvara vara
nivåer, dels för skolan och dels i vidare folkbildningsperspektiv förett
distribution och visning i olika sammanhang. Till detta bör läggas
möjligheter använda äldre dokumentär film helt eller delvis föratt
nyproduktioner i seriösa sammanhang.
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skallfilmendokumentärai denlagratkunskapsmaterialDet ärsom
särskiltdärmöjligt,bredasåanvändas inomkunna an-ensomgrupper

viktig.framstårallmänhetfolkbildning iochvändning inom skola som
finnsdetenkätundersökningenochintervjuerhar framgått attDet av

videokopiorlånamed kunnaochkopieringmedönskemål hjälp attom
sprid-bättrekan nåfilmendokumentärafilm. Dendokumentär enav

AV-centraler,för skolor,underlättaochstödja dettaning attgenom
film.dokumentärsåvälvisa äldrestudieförbund att nyaresomo.s.v.

dokumen-redovisat denbetänkandesitthar iFilmutredningen även
skolanAV-centralema,distribuerasochtärfilm används genomsom

önskemålstarkaredovisasregionala filmcentra. Här ävenoch olika om
kortfilm.ochfilmdokumentärutbudutökatett av

skolanrörlig bild ianvändningökadUtvecklingen går mot aven
ochAV/MediatillombildasAV-centralemasammanhang.och i andra

distribution,och störrekopieringlagring, äveninriktas, ettutöver
vid andraochmedia i skolanföroch stödpedagogiskt engagemang

skolanhögskola.och Ilandstinginom kommun,utbildningsanordnare
medoch bildljudanvändningenpedagogiskautvecklas denidag av

skaparoch ljud.grafik, bild Detintegreringochinteraktivitet text, enav
detmaterialverklighetsbaseratdokumentärt,användning även avavny

därförvärdefilmen. Dessdokumentära växerfinns inom denslag som
stadigt.

tillgänglighetoch enkelbredeftersträvadet börjagSom enmanser
filmenvadkunskapoptimalfåfilm.dokumentär Förtill all att omen

katalogi-samtidigtochregistrerasfilmernaviktigtinnehåller detär att
nyttjande.framtidaunderlättaförmöjligtuttömmandeså attsomseras
värdetuppmärksammaochspridaförinsatserTill detta kommer att av

samhället och belysakunskaptillförakandär filmolika frågor, omny
tillgodosesbör kunnaanvändningfriareperspektiv.olika Endessa ur

samtidigttillgängligblifilmen kanavtal, därsärskilda ensomgenom
ersättning garanteras.

med kop-spridning skeochtillgänglighetökadtekniskt kanRent en
vis-studier ochfördigital formvideo ellerfilmerna tilliering annanav
förtillgängligbevarandeskäl endast äroriginalfilmenning medan av

dokumentär-äldretillgängligheten tillkvalificerad forskning. Idag är
ivisningforskning ellerochtill studierbegränsadövervägandefilmer

till-främstForskningenmotsvarande.eller ärfilmklubbssammanhang
ochmöjlig vidgivetvisoch ALB,godosedd SFI är museermengenom

filmarkiv.organiseradefilminnehavare medandra mer
kopieframställningendastmedgerupphovsrättlagstiñningGällande

gällersakupphovsrättsinnehavaren. Sammafrånsärskilt tillståndmed
iupphovsrättsfrågomatillåterkommeroch visning. Jagdistribution

avsnitt 3.5.4.
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3.5.2 Registrering och katalogisering

Vid SFl sker kontinuerlig registrering och katalogisering iSFI:sen en
filmdatabas, vissa filmer inteäven SFIägs värdeärav som av men av
för svensk filmhistoria. Registrering och katalogisering omfattar all
film, äldre dokumentär film,även i Filmarkivet. Katalogiseringen syftar
till serie basuppgifterutöver beskriva innehållet utförligtatt såen som
möjligt. Litteratur och arkivmaterial i övrigt registreras genom
biblioteket. Vid registrerasALB allt kopierat material och därmed även
allt material med dokumentärt innehåll, således äldreett även
dokumentär film förvärvas retrospektivt, i olika databaser. Svensksom
film- och videoförteckning sökbar LIBRIS. Vid film-är SVT ärgenom

katalogiserade och manuellt sökbara i särskild katalog. De ärerna en
till del registrerade iäven databas byggsstor successivten som upp

varefter filmer överförs till video vid ALB. Ett material doku-stort av
värde mycket välmentärt katalogiserat med kortaär beskrivningar av

motiv och sekvenser. Programmaterialet sökbart i särskild internär
databas.

enkätsvarenAv döma och erfarenheter kontakterolikaatt genom
med institutioner, föreningar och andra genomfört övergripandesom
branschinventeringar finns ofta förteckningar samlingarna elleröver
filminnehavet, starkt varierande kvalitet. Vanligen registrerasmen av
filmen med vissa basuppgifter. Till basuppgifterna hör i fall titel,bästa

upphovsman, filmare,ämne, tid, teknisk information filmslag,samt om
filmbredd och längd, färg eller svart/vitt det negativ, origi-ärsamt om
nal eller kopia.

framtidaEn användning dokumentär film för forskning och iav
andra, vidare sammanhang ställer krav optimal katalogisering,en
där möjligheter skall finnas söka information inom rad områden.att en
Endast god katalogisering möjlighet använda filmernaatten ger som
kunskapskälla och behöva igenom film för film. De interna-utan att se
tionella principer fastställts FlAT/ISTA The Internationalsom av
Federation of Television Archives och FIAF FédérationLa Internat-
ionale des Archives du Film och tillämpas vid börSFI väg-som vara
ledande. katalogiseringEn bör basregistreringutöver omfattaävenen

och motivämnen olika tekniska uppgifter.samtm.m.
dettaFör ändamål krävs fortsatt uppbyggnad nationell data-en av en

bas med uppgifter dokumentär film och baserad goda basdataom
och bra söksystem. Katalogiseringen kan ske vid Centrum för doku-

film och registrering skementär i den filmdatabas SFI byggten som
efter internationella kriterier. En samordning bör ske med ALB.upp

All dokumentär film, i andra arkiv, bör bli tillgängligäven och ävenev.
kopieras. Det bör anslås särskildaäven medel för kompletterande
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viktiga arkivvidkatalogmaterialdatainläsningkatalogisering och av
ochvia internettillgängligskallDatabasenSVT. genomtex. varasom

stud-möjligtfilmmaterialetochstudieserviceochsärskild forskar- att
kulturinstitu-utbildnings- ochvid SFI, ALB,studiecentravid olikaera

i olikaskekatalog kanregister ochtillm.fl. Tillgänglighetentioner,
beskrivitjagde studiecentraochvia internetkunna nåsnivåer och som

Önskad via studie-och lånför studiumbeställasskall kunnafilmovan.
regler.särskildaeftercentra

praktiskatillrelaterasochanalyserasdockbehöverFrågan närmare
varfor detanvänds,denfilm och hur ärdokumentärerfarenheter av

ifilmför dokumentärföreslagna Centrumoch detlämpligt SFI sam-att
utformning.lämpligutarbetai uppdragfårråd med ALB att

forskarserviceochStudie-3.5.3

filmen blirdokumentäratillgängligheten till denförbättraarbetel attett
viktigandra intressenterforskare ocherbjudaskanserviceden ensom

fråga.
studeradokumentärfilmen föräldretill denTillgängligheten att

tilltillhandahållsövrigt dessakunskapen iochfilmernasjälva om
restriktioneroch med vissaoch ävenALBdelen SFIstörsta genom

Även organiserademedfilminnehavareandraochSVT. mermuseer
tillhandahållermfl.,bibliotekAV-centraler ochfilmarkiv, liksom en

särskiltgångeroch har mångaomfattande serviceeller mindre ettmer
kunskapsmaterial.

i förstaoch nyttjasforskaretillgängligt förFilmarkivetVid SFI är
Filmvetenskapliga insti-universitetStockholmsforskare vidhand av

förhållandevisdefinnsbegränsningvisstutionen, även genomenom
filmarkivetFilm frånstudera film.förframtagningsavgifternahöga att

regionalaochDramatiska institutetCinemateket,bl.a. vidvisas genom
arkivBibliotek ochlandet.hela ärfilmstudiosolikaochfilmcentra över

tillgängliglitteraturenallmänhet och forskare;för ärtillgängligt genom
för kom-filmmaterialinlevereratspridningKopiering ochLIBRIS. av

interntprimärtprogramarkivtillåtet.inte SVT:s ärmersiellt bruk ettär
förtillgängligtproduktionerstöd för SVT:s ävenarkiv för menegna
förtillgängligthandförstafilmmaterial iBandatforskning. ärviss

till-vidmaterial ALBvideokopieratAllt ärforskning ALB.genom
registreratuppgifterallaforskarexpeditionen, där mate-gängligt via om

tillgängligtmaterialintresserade; bandatför alla ärtillgängligtrial är
videoförteckningochSvensk film-regler.särskildaenligtforskareför

intematerialetspridningochKopiering ärLIBRIS.sökbarär avgenom
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tillåtet enligt avtal med upphovsrättsinnehavarna. Se 2.3.avsnittäven -
2.5.

Tillgängligheten till äldre dokumentär film i övrigt varierande.är
Bäst frågan löst vid AMF-film.är Den film finns vid ochsom museerna
vid olika institutioner och företag i princip tillgänglig förär studier och
ofta för utlån och visning. Många gånger sker detta genom museernas
arkivexpeditioner eller informationsenheter. Några särskilda res-
triktioner brukar vanligen inte förekomma. Däremot kopiering ochär
användning film för nyproduktion inte tillåten särskilt tillståndutanav
och olika användningsavgifter Svenska Museiföreningens pris-tas ut.
lista för fotografiska arbeten senaste upplagan 1998 äventar upp re-
kommenderade användnings- och hyresavgifter för film. Arbetarrörel-

ochilånarArkiv och Bibliotek förvarar film har ävensens ut ettmen
samarbete med Provision för kopiering och försäljning äldre doku-av

film video. Utbildningsradionmentär har inte längre något filmarkiv
video iutan programarkiv och detett egetprogrammen sparas eter-

sända materialet ALB, där det tillgängligt för studium.är Pro-genom
värde för skola och folkbildning upplåtes till AV/Mediacent-gram av

raler för kopiering och distribution i icke-kommersiella sammanhang.
finnsDet intresseäven insamla, bevara och tillgängligöraett attav

dokumentärfilmäven och dagens produktion dokumentäreryngre av
och bygga studieservice kring detta.upp en

Det därför viktigt hur studie-är och forskarservice organiserasen
och det tänkta Centrum för dokumentär film- i samverkan medgenom
SFI och ALB kan service till studiecentra på olika håll i landet.ge-
Rent tekniskt kan ökad tillgänglighet och spridning ske med kopie-en
ring filmerna till video eller digital form för studier och vis-av annan
ning medan originalfilmen bevarandeskäl endast tillgänglig förärav
kvalificerad forskning.

Möjlighet studera filmerna bör kunna skeatt även film-attgenom
digitalt överföres via modern bredbandsteknik till olika studie- ocherna

forskarcentra. överföringEn idag tekniskt okompliceradär enligt
expertis vid SVT och kostnaderna för datorer och rimliga.programvara
Sådana studie- och forskarcentra bör knytas till existerande forsk-
ningsarkiv ALB och SFI till AV-centraler, bibliotek,samtsom museer,
skolor och andra kunskapscentra det planerade kunskapstorgett.ex.-

Nordiska formDen SFI:s distributionssamarbetemuseet. medsom
olika filmstudios, AV-centraler m.fl. och ALB:s med fjärrlåne-system
institutioner f.n. 36 företrädesvis bibliotek forskarest., runtsom ger

i landet möjlighet studera ALB:s material inkl. dokumentäratt filmom
förebildlig.är En studie bör undersöka hurnärmare brett sådantett ut-

bud bör och hur Studieformer och studietillstånd bör utformas vidvara
de tänkta studie- och forskarcentra.
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Samtidigt det nödvändigt originalfilmerna bevaras och kanär att an-
vändas referensmaterial. fårDetta allt betydelsestörre störresom en
risk kan föreligga för omredigeringar och manipulation kopie-som av
materialet. En sådan risk kommer alltid föreligga detäven äratt om

förbudbelagt med i enlighet med gällande lagstiftning.
återkommer tillJag upphovsrättsfrågorna i avsnitt 3.5.4.

Upphovsrättsfrågor3.5.4

Upphovsrättslagen omfattar filmverk föreskrifteroch bl.a.även anger
eller vilka har till filmverk och till ersättningrätten rättettvemom som

eller°vidvid framställning kopior visning.av
Avtal bör alltid vid omhändertagandet film varvid åt-upprättas av

gärder och rättigheter regleras. Det kan deponeringsavtal,vara rena
d.v.s. avtal berör film för vilken endast långtids-vård ocht.ex.som en
förvaring önskas och där rättigheterna kvarligger filmägaren.hos Av-
talen kan överlåtelseavtal, där filmen och rättigheternaäven över-vara
går till Centrum för dokumentär film.

finns uttalatDet önskemål kunna använda film i bredareett att ett
sammanhang. Upphovsrättslagen medger använda film,rätt ävenatt
dokumentär film, för forskning och vissa andra sammanhang, bl.a.
undervisning. övrigt begränsasI möjligheterna enligt vad isägssom
upphovsrättslagen.

Möjligheterna använda film i vidare perspektiv måste därföratt ett
enligtske särskilda villkor. För filmerna tillgängliga för studiergöraatt
forskningoch i bredare undervisnings- och folkbildnings-även ettmen

perspektiv kan särskilda avtal, mellan den/deupprättas över-som som
filmlämnar och innehar rättigheterna och det tänkta fördoku-Centrum
film lösning. Ett överlåtelseavtal bör omfattamentär rätt attvara en

kopiera film för studier och undervisning, för visning församt an-
Ävenvändning i seriösa sammanhang underlag för nyproduktion.som

tillstånd till försäljning auktoriserade kopior bör eftersträvas. Er-av
försättning användning skall specificeras iutgå och bör avtalet. Det

förmodas för flerakan filminnehavare, inom hembygdsrörelsenatt t.ex.
eller hos många enskilda, detta perspektivintressant där derasär ett
filmer kan komma till på olika sätt.nytta

icke-fiktiv filmFör eller dokumentär film gäller upphovsrättslagen
för all film. Schematiskt kan till film upphör närsägas rättenattsom en
upphovsrättsligaden skyddstiden år efter upphovsman-har gått 70ut

filmares, producents, motsvarandes död. Efterartistens ellernens
denna tidpunkt föreligger inga förrestriktioner använda filmen iatt
olika sammanhang, de villkor den fysiska filmen iän ägareannat en av
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fråga, filmarkiv, ställa. upphovsmannens tillstånd,kan Medt.ex. ett
tillhanda-eller filmägares, finns alltid möjlighet utvidgaatt etten en

i särskilthållande filmen för olika ändamål och reglera detta ettav
avtal.

efterOlika skyddstid gäller. flertalet fall utgår skyddstiden 70 årI
upphovsmannens död. Filmer inte har s.k. "verkshöjd", d.v.s. harsom

tydlig konstnärlig eller kvalitet gäller skyddstiden 50 årmotsvarandeen
filmens tillåten för forsk-från upptagning. Exemplarframställning är

filmerning och i vissa andra sammanhang. många dokumentäraFör av
registrerande amatörfilm eller privatfilm jagkaraktär och denrent som

skyddstidenviktig samla och bevara bör den kortareär attanser
kunna diskuteras.

det film överlämnas till Cent-I överlåtelseavtal upprättas närsom
för giltighetstid ochdokumentär film bör bl.a. omfattning, ersätt-rum

ning regleras. särskilt belopp bör årligen till inköps- ochEtt avsättas en
ersättningsfond för möjlighet till förvärv film. Skulle rät-att ge av
tighetsinnehavaren ändå förinte känd bör avtal upprättas attvara reg-
lera vårdåtgärder och olika rättigheter.

föreslårhär inte forslag sådant överlåtelseavtalJag utan attettger
tillsammansoch för dokumentär film får i uppdragSFI Centrum att

avtalstextmed och i samråd med juridisk expertis utarbetaALB en som
filmmaterialet itill olika upphovsrättliga situationer och tillanpassas

och vidanalogi med de deponeringsavtal och SVT harSFI, ALB t.ex.
i och London..Mo Rana
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3.5.5 Förslag

föreslårJag de samlingar dokumentär film successivtatt av som
kommer byggas vid förCentrum dokumentär film skall hål-att upp
las tillgängliga för forskning och studium, för pedagogiskannat
verksamhet och för visningsverksamhet för särskildävensamt
auktoriserad bearbetning för nyproduktioner för försäljning.och En
samordning och registrering bör ske med samlingar hos SVT, SFI,

m.fl. med måletALB, nå så bred kunskap möjligtattmuseerna som
den dokumentära filmen i Sverige. dettaFör ändamål krävsom upp-

byggnad nationell databas för dokumentär film knuten till denav en
filmdatabas finns vid SFI. Databasen skall tillgängligsom vara gen-

särskild forskar- och studieservice och filmmaterialet möjligt attom
studera vid olika studiecentra vid SFl, utbildnings- och kul-ALB,
turinstitutioner, m.fl. föreslår därförJag dessa frågor studerasatt

och medel dels för detta och dels för etableranärmare avsättsatt att
denna verksamhet inom för Centrum för dokumentär film.ramen

föreslårJag särskilda överlåtelseavtal vidäven upprättasatt ett
omhändertagandet filmer för möjlighet till bredareattav ge en an-
vändning filmmaterialet, samtidigt rättighetsinnehavarnaav som

ersättning. föreslår särskildaJag ersättningsmedelgaranteras att av-
för detta. föreslår i samråd medJag SFI och juridisksättes ALBatt

expertis får i uppdrag utarbeta avtalsaltemativ.att
kostnader förknippadeDe med förslagen redovisas underärsom

kapitel

3.6 nå publikAtt en ny

Överväganden3.6. 1

l utredningsuppdraget förutsätts dokumentär film har värde i sigatt ett
förbättratoch tillgängliggörande kommer väckaatt ett störreatt ett

intresse för dokumentär film. finner det dock viktigt beröraJag att
denna fråga, då den betydelse för hur viktig dokumentär filmär storav
uppmärksammas och används i bredare sammanhang och därmedett
tillgängliggörs för publik.störreen

Användningen äldre och dokumentär film skall motav nyare ses
bakgrunden den rörliga bilden får allt betydelse i dagensstörreattav en
informationsflöde. gäller alla,Detta till sig olika slagstar reportagesom
och dokumentärer och information via internet, cd-skivorteve,annan
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eller i mediabrus lär sig förståviktigt dettaDetsätt. ärannat att man
den rörliga bildens och filmens fungera, lär sig diskuterasätt att- -
budskap och betydelse, den ioch lär sig sitt historiska ochsättaatt
sociala sammanhang och lär sig kritisk det sägs.motvara som

vill i det här ansluta till den redovisningJag sammanhanget och de
förslag Filmutredningen lagt SOU 1998: 142, 13 ff.. Utredaren1som s
pekar där bl.a. på vikten kvalitetsfilm når till barn och ungdomatt utav

skolan.genom
skolan finns flera har potentiellt intresseUtöver målgrupper ettsom

dokumentär film med dess ämnesbredd. gällerDetäven stora t.ex.av
folkbildnings- och studieorganisationer, sjukhus och sjukhem, handi-
kappverksamheter, företag och andra organisationer, där inte minst

i anslutning till utställnings-sin och pedagogiska verksamhetmuseerna
har ökat intresse filmanvända dokumentär komplement.ett attav som

därförDet vikt dokumentärfilmer i likhet med spel-är stor attav
filmer och kortfilmer kan få vidare distribution och kulturförvalt-atten
ningar och skolor i ökad utsträckning möjlighet för-hyra ellerattges

bra dokumentär film från förpå video direkt Centrum doku-värva ett
film eller via kommunernas eller länens AV-centraler. Detmentär är

också viktigt möjliggöra utlåning video kommun- ochatt en genom
länsbibliotek, vissa och arkiv. En interurbanservicestörre museer av
det slag finns inom biblioteken kunnaskulle här byggas Idagsom upp.
finns låneservice vid lånarALB, videobandade filmeräven uten som
till vissa bibliotek för studium plats.på

ditFör nå behövs utbyggd information och "marknadsföring"att en
dokumentär film, dess ämnesområden och vad kan erbjudaav man som

information och komplement till verksamhet. möjligtDet är attannan
skall särskilda dokumentärfilmsfestivaler och särskildaman arrangera

visningar olika håll eller ha särskilda programdagar i skolor eller i
andra sammanhang. Informations- och distributionsmaterial måste
produceras och informationskanaler utvecklas. också nödvändigtDet är

publikationsverksamhet skriftseriermed behandlar viktigaatt en som
filmer eller viktiga perspektiv på dokumentär film etableras, och
videoserier med klassiska filmer. kanKanske särskild, årligt.ex. en
dokumentärfilmfestival väcka uppmärksamhet, där prissättett attvara
för årets bästa dokumentär delas ut.

möjliggöraFör ökad denanvändning dokumentära filmenatt en av
det nödvändigt ersättningsfrågoma regleras i enlighet med detär att

förslag jag lagt i avsnitt 3.5.5. Utlåningsverksamheten AV-genom
centraler och bibliotek m.fl. bör avgiftsfri, däremot bör förvärvvara av
kopior kunna ske till i det självkostnadsersättning.närmasteen

framstår iDet detta sammanhang naturligt utbyggd dist-attsom en
ribution och utlå-ning dokumentär film sker SFI och däri-attav genom



Överväganden förslagSOU 1999:41 och 65

skapas, tillsammans med SFI:s utlån och distribution spel-genom av
film, stabil för spridning den dokumentäraorganisation ävenen av
filmen. samverkan med och dess fjärrlånesystem bör utveck-En ALB
las.

samverkan med regionala film- och videocentra ochEn
organisationer Förenade Filmstudios, BioSveriges Kontrast,som

redan verkar inomFilmCentrum och Folkets Bio, bl.a. densom mo-
derna dokumentärfilmens område, bör byggas ytterligare.upp

Även det Filmmuseum diskuterats sedan länge bör i dettasom per-
spektiv förverkligas och omfatta den dokumentära filmendå påäven ett
tydligare vad framgått hittillsvarande programarbete. Ettsätt än avsom
Filmmuseum vid Filmhuset Gärdet i Stockholm eller i Filmstaden i-

skulle tillsammans med Cinemateket kunna bli viktigtSolna ett an--
for film-sikte utåt för väcka uppmärksamhet den dokumentäraävenatt

filmfrågor.och bli forum f"or visning och debatt kring alla slagsetten
hindrar i Grängesberg i anslutning tillDetta inte Centrumävenatt man

film profilera sig med musei- och visnings-för dokumentär kunde en
film arbetsvillkor.verksamhet inriktad på dokumentär och dess

Förslag3.6.2

Föreslår särskilda medel för utveckling informa-Jag avsättsatt en av
visningsverksamhet, distribution och publiceringsverksamhettion,

med målet sprida information och kunskap den dokumentäraatt om
filmen och därmed nå publikgrupper. Särskilt börnya man upp-

folkbildning ochmärksamma behovet hos barn och ungdom, inom
för detta bör läggas och förinom vården. på SFI CentrumAnsvar

film.dokumentär
kostnader förknippade med förslagen redovisas underDe ärsom

kapitel
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medfilmdokumentärför4 Centrum
filmvårdscentral

Inledning4.1

film-förförutsättningarnaanalyserahar ingåttuppdragetI att en
konkretvalt dettaharGrängesberg. Jagvårdscentral i göraatt genom

programstudieproduktionslinje ochtänktstudiebl.a. avenav enen
andraochi Grängesbergbyggnadertill tänktaanpassning dennaaven

med någonförvarit nödvändigtharförutsättningar.lokala Detta att
kostnader.personalbehov ochomfattning,bl.a.realism bedöma

arbe-delfunnitgångutredningsarbetetshar underJag att stor aven
handlafilmen kommerdokumentärabevara denmed ettatttet att om
Förberedandeinsamlingsarbetebedrivetoch aktivtmedvetet ettsom

imed kunskapändamål behövsdettafilmvårdsarbete. För personer
tek-primärthistoria, intekulturhistoria ochFilmvetenskap och allmän
vidanvändningtillkommerkunskapkunskaper.niska Denna även

olikadärefter ifilmerna ochkatalogiseringochanalyser samman-av
utåtriktad ochochforskarservicetillgängliggörande,vidhang annan

särskiltutformadärför skälfinnsverksamhet. Detpedagogisk ettatt
verksamhet iövergripandefilmför dokumentärCentrum som en

dokumenta-insamling ochavdelning fördelsGrängesberg och där en
pedagogiskförforskarserviceochför tillgänglighettion, samt enen

Filmvårdscentralensjälvadelsinrättas,utåtriktad verksamhetoch mm
bevarandeuppgifter.orienteradeteknisktmed mer

film.räddningsarbete dokumentärfokuseraviktigtDet är ettatt
ocksåfilmdokumentärför sättsatsning Centrum är attEn ettett

tillgängliggöraochför bevarainsatserfram viktenlyfta attattav
film genomföres.dokumentär

ochverksamhetenpraktiskafilm bör i denför dokumentärCentrum
och ALB,mellan SFIsamverkantill Enledningen denna knytas SFI.av

gällervadbyggasskallfinnas,forskarservice skallstudie- ochdär upp
till-ochforskarserviceinsamlingkunskapsuppbyggnad, samtm.m.

allmänhet.gänglighet i
produktions-verksamhetentekniskadärefter denredovisar hurJag -

varvidFilmvårdscentralen,tänktai denförslagsvis utformaslinjen -
behovpersonalbehovochorganisationredovisarjag samtäven av
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tekniska I särskild studie redovisas dels schematisktresurser. etten
flödesschema, dels volymbedömning och anpassning denen av
tänkta filmvårdsverksamheten till Maskinhallen gamla gruvområdet
i Grängesberg. Sammanfattningsvis jag bedömninggör en av
kostnaderna för etablering och drift med detta underlag.som

harJag självständigare ställning foräven övervägt Centrum fören
dokumentär film med Filmvårdscentral i linje med del förslagen en

förts fram regionalt och i andra sammanhang. förslagDessa harsom
syftat till skapa självständig verksamhet, nationellt samlatatt etten
filmarkiv, i paritet med ochALB SFI. förslagenI har bl.a. hävdatman

filmberget, dvs. den volymen icke omhändertagen film,att stora av
kräver statlig satsning nationellt filmarkiv, placerat istor etten
Grängesberg, där skulle samla all film i landet och fortaman ansvar
vård och tillgänglighet. Hit skulle föra alla filmer hos SVTt.ex.man
och ochSFI andra statliga myndigheter och delar verksamhetenosv. av
vid SVT, SFI och ALB. harMan målat bild filmernaäven attupp en av

fritt tillgängliga. En sådan satsning skulleär omkring 400ge
arbetstillfällen.

Sådana insatser behövs förvisso. Jag har dock bedömt dessa
orealistiska flera skäl, inte minst ekonomiska ochresonemang som av

med hänsyn till och upphovsrättsförhållandenägo- desamt stora
omstruktureringar skulle krävas. förslag tillDet forCentrumettsom
dokumentär film jag lägger har jag bedömt i praktikensom som en
realiserbar och ekonomiskt försvarbar insats för få igångatt ett
landsomfattande räddningsarbete filmområdet i mycket näraen
framtid. kanMan det första i utvecklingskedja, då detett stegse som en
samtidigt plattform till samordningär nationella insatserstörreen en av
på litet längre sikt och för etappvis utveckling och uppbyggnad efteren
de möjligheter till ekonomiska och andra lösningar kan komma isom
framtiden. Ett Centrum för dokumentär film också möjligheter tillger

utveckling olika verksamheter med anknytning till bild och film,en av
i internationelltäven perspektiv.ett

4.2 Lokalisering Grängesberg

Här redovisas skälen till jag föreslår etableringatt en av en
filmvårdscentral i Grängesberg.

Som redovisats i delrapporten 1998-08-30 har möjligheterna attav
etablera filmvårdscentral i Grängesberg bedömts utifrån vissaen
tekniska aspekter och bedömts plats och i samråd med Ludvika
kommun, har diskuterats med bl.a. SFI, SVT, fleraäven ALB ochmen
andra filminnehavare enligt vad redovisas i avsnitt medsamtsom
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tidigare harredovisatsSomoch DalarnasFilmserviceRotebro museum.
AmsterdamLondon,filmvårdsverksamheter ividstudiebesök gjorts

parallellamedgjortsocksåjämförelser hari Vissaoch Rana.M0
iKulturarvetbl.a.de fungerat,och hurhur de byggtsverksamheter, upp

Föremålsvård iStiftelsenochStrömsundBildvårdscentralen iFalun,
SESAM-projektet.inom detdelprojektmed någraKiruna, storasamt

utformningenhördiskuteratsaspekterdeTill avsom
kvalitetskravservice, deochtillgänglighetlagring,produktionslinjer,

dessaanpassningmöjliglokaler ochtillgängligagällabör samt avsom
lokaliseringgenerellt,Förutsättningarändamål. Lokalaönskadetill som

utbildningscentra,tillavståndLudvika kommun,ochGrängesbergtill
IT-teknisk kompetens,teknisk ochlokalkommunikationer,

finansiering harochutbildningsmöjligheter ävenrekryterings- och
lämnatsförhållandenlokalauppgifterbygger deochberörts somom

Ludvika kommun.av
redovisningkommunsLudvikahar framgått attDet enav

ochregionalpolitisktskulleGrängesbergfilmvårdscentral i stortvara av
lokaladetförbetydelseochvärdesysselsättningspolitiskt av

motiv tillviktigtprofileringsarbetet. Detta attutvecklings- och är ett
fråge-Grängesbergtillfilmvårdsverksamhetförlägga menm.m.en

utredningsuppdraget.egentligautanför detliggaharställningen ansetts
och i andraandraförhållandenastudiejämförandeNågon orterav

i uppdraget.ingåtthar intekommuner
erfarenhetergodavisatlandet harhelaprojekt frånflertalEn av
synergieffekter.godagivitoch dessakulturområdetinvesteringar att

hållfleraetablerats påñlmcentraregionaladeexempelEtt är t.ex. som
arkivering. Denochvårdsatsningar påeffekterlandet elleri av

mindrefår alltavståndlokalisering ochutvecklingentekniska gör att
betydelse.

aktuelldrassammanhangkan i dettaerfarenhetintressantEn enav
ProjektinitieradekommunLudvikaför detutredning. Inom ramen av

ochmiljövetenskapförInstitutionenuniversitetGöteborgsharBerget
strategierKulturvårdandeutredningeni1998kulturvård hösten -

olikahurbetydelsenGrängesberg redovisatiUtvecklingsarbete av
närings-ochbefolknings-stimuleramiljö ochförbättraåtgärder kan
skulle iGrängesbergifilmvårdsverksamhetlivsutveckling. En m.m.

inteutvecklingsmotor,regionalbetydelsefullperspektivdetta envara
sysselsättningförkulturområdet ochutbildnings- ochminst m.m.

godafinnsdetbedömningendengjordesdelrapporten attI
ifilmvårdscentraletableraförutsättningarandralokalmässiga och att en

medtillsammanshar skettgenomgångförnyadGrängesberg. En
grundar sigBedömningenkommun.Ludvika att
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lokaler kan byggas för filmvårdsverksamhet med kravsom om en-
hög teknisk kvalitet finns, förstai hand den s.k. Maskinhallen,

Centrallaven och Gruvstugan

bra kommunikationer inom Grängesberg och till Ludvika finns,-
liksom till Borlänge-Falun, Uppsala och Stockholm,t.ex. även
dagliga för godstransporter

hög teknisk kompetens finns på olika områden inom kommunen,-
bl.a. ABB:s verksamhet, och vilja utvecklaattgenom en en
högteknologisk profil

väl utbyggt telenät finns med bl.a. höghastighetskommunikationett-
för bild-, ljud- och dataöverföring bredbandsteknik

kommunen utvecklar skol- och utbildningsprogram, därett stort ett-
koppling till filmvårdscentral och mediautveckling blir naturligen

existerande samarbete inom utbildningsområdet finns medett bl.a.-
Högskolan i Borlänge, Dalarnas och Brunnsvik, bl.a. inommuseum
mediaområdet

intresse för film finns inom Dalarna, manifesterat bl.a.ett stort-
Dalarnas och Film i Dalarnas verksamhetgenom museums

lokalhistoriskt och industrihistoriskt intresse finnsett stort- -
Grängesberg och Ludvika ingår i Ekomuseum Berglagen ocht ex
flera museiaktiviteter finns i Grängesberg

filmvårdscentralen kan knytas till EU-projektet Berget, en-
kulturhistorisk och turistisk satsning bl.a. i Grängesberg

kommun och landsting villiga ekonomiskt stödjaär etablerandetatt-
filmvårdsverksamhet och utveckling dennaav en en av

nödvändiga investeringar har möjlighet delfinansieras med stödatt-
EU-medel Grängesberg ligger inom Mål 2-området, olikaav

regionala stödformer m.m.

Behovet filmvårdsinsatser och lokalisering filmvårds-av en av en
verksamhet till Grängesberg har nyligen också studerats i den regionala
utredningen Innan filmen bleknat. förStrategi filmen i Dalarna -
Sveriges filmlän 1998. framhävsDär bl.a. hur sådan verksamheten
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filmutvecklingenregionalaför dencentral rollkunna fåskulle aven
finnsredanomfattande verksamhetsärskiltoch media, genomsom en

SätersDalarnasDalarna,filmsamling, Film iLandstingets museum,
vidMediautbildningFalun-Borlänge,Högskolan ibiografmuseum,

ifilmfestivalerochm.fl. institutionerMediaBrunnsvik, Falu Center
stödsinskulle iochLeksand Säter. Detta utgörabl.a. Borlänge, etttur

ochandra länverksamheter imotsvarandemedför samarbete en
nationellt plan.samverkan på ett

Grängesbergkan konstaterasSammanfattningsvis att som
bedömas,kanefter vadfilmvårdsverksamhet,lokalisering för somen

ställas.rimligen kantekniska kravlokalmässiga ochuppfyller de som
utvecklingsmöjligheterochframgåttfinnsDet även stora resursersom

bliskulle i sig kunnafilmvårdsverksamhetochandra områdeninom en
Därmed intemedia.bild ocharbete kringi utbyggtkärnan sagt attett

ochi landetandra hållfinnas påinte kanmotsvarande möjligheter
ändåsannoliktdäruniversitetscentra,storstads- ochnämiare en

finns.intressenterforskare och andramajoritet av
viduppkommakannegativkonsekvenserDe art ensomav

svårigheterförsta handhandlar iGrängesberglokalisering till attom
aspektoch visning.forskning Dennatillgängligt förmaterialethålla

tillanknytningdock lösasservice kantillgänglighet och t.ex.genom en
ochStockholmiforskarserviceoch ALB:sSFI:s genom upp-
och möjligheterGrängesbergtillviakopplingsmöjligheter Internet att

område gårdettabilder. Pårörligaöverförasnabbt även
möjligtidag teknisktdetframåt ochsnabbtteknikutvecklingen är att

kostnadermed rimligastudiemöjlighetertillhandahållaöverföra och
försatsningar behöverSärskilda görasochdör datorer attprogramvara.

och SVTviddels SFI, ALBstudiemöjlighetergoda t.ex.garantera men
regionalauniversiteten ochvidstudiecentraföreslagnavid deäven

landsarkivenbibliotek ochkommunalaochlänsbibliotek störremuseer,
motsvarighetema.statligadesamt

Även kanspecialkunskapermed vissapersonalrekryteringen av
kunnadetta börsvårigheter,vissaföra med siginledningsvis men

frånerfarenheternavilket bl.a.utbildningsåtgärder,medbemötas
Kiruna,Föremålsvård ivid Stiftelsenverksamheterlikartade

Vid norskaRamsele visat.iStrömsund och SVARBildvårdscentralen i
brist kompetenti hari RanaNasjonalbiblioteketsavdelninga Mo

isoleringen irelativadenproblemen,depersonal varit ett stora menav
Grängesbergfalletjämförbar. Iinte årnorska situationenden är

ochpåtagligregioneninomflertal befolkningscentratillnärheten ett
ochtill olikam.fl. ochStockholm SFI, ALB störreavstånden till orter

Örebro inte tvåm.fl. överstigerUppsala, Falun,universitetsstäder som
försumbara.och kan betraktasrestidtimmars-tre som
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Andra negativa konsekvenser lokalisering till Grängesbergav en
bedömer jag ha mindre betydelse, ocht.ex. transpoit-som
distributionsfrågor. Erfarenheterna från likartade verksamheter vid t.ex.
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Bildvårdscentralen i Strömsund och
SVAR i Ramsele har visat dessa frågor lösts tillfredsställande.att

4.3 Centrum för dokumentär film -
insamling, forskarservice och
information

Centrum för dokumentär film skall leda insamling och dokumentation
dokumentär film i Sverige och arbeta med väcka intresse forav att

dokumentär film och den tillgänglig. Vidgöra Centrum skall finnas
dels avdelning för insamling och dokumentation, fören en
forskarservice för utåtriktad verksamhetsamt dels självaen m.m.,
filmvårdscentralen med tekniskt orienterade bevarandeuppgifter.mer

En samverkan mednära Ludvika kommun måste naturligaav
orsaker ske. Troligtvis bolagsform medär SFI huvudägare denen som
bästa lösningen för hur ñlmvårdsarbetet och de tjänster ingår börsom
bedrivas.

Centrum för dokumentär film med Filmvårdscentralen knyts i den
praktiska verksamheten och ledningen denna till SFI. kopplingEnav
till SFl:s olika verksamheter med Filmarkivet, Filmbiblioteket,
Cinemateket och distribution Rotebro Filmservice bör skesamtmm

hur verksamheterna skall samverka med varandra börmen närmare
utredas SFI och verksamheten i Grängesberg.av

I verksamheten skall ingå olika tjänster, skall kunna erbjudassom
intresserade. Till dessa hör uppdrag registrera och katalog-t.ex. attsom
isera enskilda filmsamlingar, utarbeta filmkataloger, forskarservice och
forskaruppdrag, föreläsningar, redigering och produktion film påav
videokasetter, distribution hyrñlm video, försäljning Andraav osv.
tekniska tjänster kan erbjudas F ilmvårdscentralen.genom

En lokalisering Centrum för dokumentär film med Film-av
vårdscentralen tänkt till gruvområdetär Malmen i Grängesberg och där
i Maskinhallen, delar Centrallaven och i särskiltNitratñlmarkiv,ettav

redovisas i illustrationernärmare och programskisser i bilagasom
Arbetsuppgifterna kan beskrivas schematiskt enligt nedan vid en

fullt utbyggd verksamhet:
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och bemanning.Avdelningsstrziktzørdokumentärfilm.förTabell Centrum

PersonalAvdelning

2Platschef,assistentLedning

1handläggareAnsvarigdokumentationInsamling,
1-2assistentHandläggare,

1handläggareAnsvarigForskarservicem.m.
1-2assistentHandläggare,

1handläggareAnsvarigverksamhetPedagogisk
1-2assistentHandläggare,

2telefonistReceptionist,

1chefTekniskFilmvård
1Assistent

2068sepersonalTeknisk s.

årsverken30cza

rådgivandeverksamheten. EnförskallstyrelsesärskildEn ansvara
samordningförbasochstödtillsättasnämnd bör avensom

och SVTALBarbetarviktigt SFI näraDetverksamheten. är att men
Film-forskningochuniversitetsutbildningförföreträdaremedäven

bildnings-folkrörelserna,ochhembygds-vetenskap, museerna,
Styrelsen börLudvika.värdkommunenlandstingenochförbunden samt

självskrivnamedochordförandesjubestå envaravpersonerav
skallFöredragandeLudvika kommun.och ALBför SFIledamöter samt

film.dokumentärförförchefen Centrumvara
olika intressenterförskallrådgivande nämnden representanterdenI

SvenskaFilmvetenskap,nationella,regionalasåvälingå, t.ex.som
hem-regionalaHembygdsförbund, denSverigesmuseiföreningen,

studie-ochskolaDalarna,Film iDalarnasbygdsrörelsen, museum,
förbund osv.

verk-tänktadentydliggörakanorganisationsmodellenkelEn
samheten:
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Tabell entrum för dokumentär flm. Förslag till organisation.

Styrelse

r I
zRådgivande nämnd

I I

A. Ledning Samordning SFI/ALB

Admfunktioner

B. Dokumentation C. Forskarservice D. Pedagogisk verks.

E. Filmvård

4.4 Filmvårdscentralscentralen vård,-
bevarande och teknisk service

Basverksamheten vid Centrum för dokumentär film denutgörs av
tekniska verksamheten vid Filmvårdscentralen. Hur tänktett
flödesschema kan utformas redovisas i bilaga

Vad gäller produktionslinjen bör den till den volym filmanpassas
det sigrör till rimligäven produktionsvolym år.om Demen en per
första verksamhetsåren kommer sannolikt mycket mängder filmstora

samlas in, vilken behöveratt registreras och i materialtyper,sorteras
nitrat- och acetatfilm. Däreftert.ex. vidtar arbetet med identifieraatt

materialet, undersöka konditionen och föreslå åtgärder för att
säkerställa bevarande. Efter reparation,ett tvättning, skallosv.
materialet kopieras till filmmaterial och till videoband,nya samt
digitaliseras fbr kunna bli åtkomligt för forskningatt via internet. Det
bästa långtidsbevarasättet rörliga bilderatt så länge i formär än av
film. Filmen bör därför packas i påsar enligt FICA-systemet och lagras
i lokaler med kontrollerad fuktighet 35% RH +/- 5% och temperatur
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kan500 århållbarhetstid påvarvid lång+/- l°,-6° emotuppen
Även liksomvideoband börarkivexemplarettgaranteras. ensparasav

särskild databas.digital fil i en
nitratfilm börlångtidslagringarkiv förnationelltsärskilt,Ett av

filmvårds-anslutning tillispecialkonstruerade kasematterbyggas i
utformatochsäkerhetsavståndlämpligtbör liggacentralen. Det vara

önskemålfinns allmäntskyddsföreskrifter. Detenligt gällande ett om
sidabåde från och SVTzsför nitratfilm SFltslagringsmöjligheterbättre

för detta.väl lämpatGrängesberggruvområdet ioch synes
produktionslinje. VissaomfattarhärredovisningDen görs ensom

produktions-for höjaflerdubblasdubbleras ellerkandelmoment att
samordningdubbleras efter behov. Enlinjen kanliksom helatakten

och Fördelninguppordningskall ske ochFilmservicemed Rotebro en
hantering ochgällergenomföras, vaduppgifter börolika t.ex.av

frekventmindrelångtidsförvaringnitratfilm ochförvaring avav
personalbehovOrganisation ochfilm.dokumentärfilmmaterial samt av
nedan, där jagFilmvårdscentralenoch föravsnitt 4.3har redovisats i

film.för dokumentärledning för Centrumsamordnadäven väger en
detanslutning tillolika tjänster iskall ingåverksamhetenI som

intresserade. Tillerbjudasskall kunnaochredovisats i avsnitt 4.3 som
enskildaoch vårdahanduppdragdessa hör att tat.ex. omsom
handtill video,filmer och samlingarenskildasamlingar, kopiera ta om

finns härvideoband i andras Detfilm ochlångtidslagraoch ägo, osv.
intresserade,erbjudastjänster kanutveckla olikamöjlighet att som

Även med anknytningandra tjänsterorganisationer.särskilt företag och
uppbyggnadochbilderdigitaliseringfilmvårdsarbetet,till t.ex. avsom

harGrängesbergverksamheten iutvecklas ochkanbilddatabaser,av
bildverksamhet kringutbyggdkärna förblimöjligheter attstora enen

Ävennivå.nationellerbjuda tjänsteroch kunnaoch media en
kan dettaöstersjösamarbete,förinominternationellt, särskilt ettramen

intressant.vara
in-produktionsmodell,schematiskredovisas ävenNedan somen

anpassningenutrustning. Hurtekniskbemanning och viktigarekluderar
Maskin-Grängesberg,gruvområdet iaktuella byggnaderna pådetill
i formnitratfilmarkiv, redovisasnybyggtCentrallaven ochhallen, ett av

i bilagaprogramskisser 4.
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Tabell 10. Centrum för dokumentär flm. ilmvârdsverksamlzeten,F Produktionsmode/l r
schematiskframställning

Organisation Personalkategori Tekniska resurser

Ledning Tekniskchef 1 datorutrustning
Dataansvarig 1 datorutrustning

Mottagningsexpedition, Expeditionspersonal 2 datorer,spolbord,
grovsortering Biografmaskinist 2 streckkodsmm utrustningm.m.

Examination,registrering Filmvetare,Kultur- 2 datorer,spolbordm.m.
historiker

Tekniskgenomgång Filmtekniker 2 datorer,spolbordmanuella
vårdåtgärderbest.av och motor-drivna,specialutr.

för nitratfilmm.m.

Reparationer,analogt Filmtekniker 4 tvättmaskiner,svällnings-
maskiner,spolbord,datorer
m.m.

Reparationeroch Filmtekniker 4 digital utrustn.,scanner,
digitalisering arbetsstation,recorder,

dataserverförm.m.,
internetåtkomst

G. Videokopiering Videotekniker 2 videoband-spelarescanner,
kallning mm

Filmkopiering,fram Filmtekniker 3 kopierings-och
framkallningsmaskiner,
kemikaliekontroll

FICA-behandling Filmtekniker 2 FlCA-maskinmm

Arkivering,lagrings Arkivtekniker 2 Datorterminal,lyftaretc
utplockmm

årsverkenCza20

4.5 Etablering och framtida utveckling. En
kommentar

Etableringen Centrum för dokumentär filmett medav en
Filmvårdscentral bör rimligen ske successivt i serie däretapper,en
programplanering, byggnadsplanering och upphandling m.m. genom-
förs och tidigt fasas med personalrekrytering och utbildning for de
speciella arbetsmoment ingår ifilmvårdsarbetet. förberedandeDesom
studier redovisats i avsnitt 4.3 och 4.4 i bilaga 2som samtovan
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behöver därför i detalj och detaljerat underlagstuderas ettmer mer
behöver för ochutarbetas både för offertupphandling och noggrannare

aktuella kostnadsberäkningar.mer
första behöver särskild / samråds-Som delsett steg styrgruppen

och dels särskild stabsstöd förprojektansvarig med ett utsesgrupp en
detta förberedande genomförande denplaneringsarbete och för att
första fasen den organisatoriska uppbyggnaden. Till projektgruppenav
behöver adekvat filmteknisk kompetens knytas tidigt stadium.på ett

redovisats fullt filmvårdsverksamhetSom kan utbyggdovan en
komma omfatta personalstyrka i storleksordningen 30att czaen
årsverken. dessa bör knapp tredjedel ha särskild utbildning ochAv en
kompetens eller övrigt godpostgymnasial utbildning, i enen
allmänutbildning. därviktig fråga därför personalrekryteringen,En är

försärskild kompetens nödvändig för arbetsledning ochär
specialarbetsuppgifter. arbetsuppgifter särskildandra behöverFör en
utbildning kunna aktuellagenomföras på plats och till deanpassas
arbetsuppgifterna, filmhantering och inom IT-området.t.ex.

möjligt sikt kunna bygga verksamhet medDet är även att upp en
andra tjänster film och rörlig bild och stillbild eller inomberörsom
mediaområdet generellt erbjuda tjänster inom dessakunnasamt

förområden digitalisering fotografier eller depåverksamhett.ex.av av
uppgiftermediamatierial och service kring kan gälladetta. Det

föravseende alla slag film och videoband. LänsbildcentralEnav
Även tillDalarna har diskuterats. olika utbildningar kan knytast.ex.

verksamheten. skulle härföreslagna verksamheten i GrängesbergDen
kunna bli för internationelltkärna detta. finns intressantDet även etten
perspektiv. får dock studeras iDessa kompletterande verksamheter
särskild ordning.
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Förslag4.6

föreslagittill ochredovisat skälenhar tidigare i kapitel 3Jag
medfilmför dokumentäretablerandet Centrumett enav

gruvområdet iisärskilda byggnaderFilmvårdscentral, förlagd till
utformningredovisat tänktkapitel har jagGrängesberg. l 4 aven

Grängesberg.befintliga lokaler ianpassning tillverksamheten och en
medfilmför dokumentärföreslår följaktligen CentrumJag att ett en

bevara ochmed måletFilmvårdscentral etableras i Grängesberg att
föroch sprida intressearbeta med väckatillgängliggöra samt att

bolagsform med SFIbedrivas ifilm. Verksamheten bördokumentär
tillledning knuten SFI. Enmed praktisk verksamhet ochägaresom

särskildeventuellt börför verksamheten ochstyrelse enansvarar
för verksamheten.stöd och basrådgivande nämnd tillsättas ettsom en

ordförande och medbör sjuStyrelsen bestå personer varav enav
Ludvika kommunför ochsjälvskrivna ledamöter SFI, ALB samt

och forskning,universitetsutbildningföreträdare för bl.a. museerna,
och landstingen. Enbildningsforbundenhembygds- och folkrörelserna,

ochinsamlingverksamheten.rådgivande nämnd bör knytas till Utöver
intresserade.erbjudasbevarande bör olika tjänster kunnam.m.

föreslagitbetänkande 1998: 142Filmutredningen har i sitt SOU en
föreslåroch ledning.administration JagSFl:s attöversyn enav

organisationdokumentär film till SFlzsanpassning förCentrumav
studeras i detta sammanhang.

till Svenskauppdragmed dettaförslår i konsekvensJag att ett ges
Ludvika kommunmedi första tillsammansFilminstitutet att ett steg

och successivfor etableringutforma underlag grundett ensom
Filmvårdscentralfilm meduppbyggnad för dokumentärCentrum enav

Grängesberg.i
redovisas underförknippade med förslagenkostnaderDe ärsom

kapitel
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nationell handlingsplan5 En en-

sammanfattning

Enligt utredningsdirektiven skall utredaren föreslå rikstäckandeen
för icke-fiktiv film bevaras ochhandlingsplan hur skall göras

icke-fiktivatillgänglig. tidigare avsnitt har jag definierat vad denI
filmen eller dokumentärfilmen omfattar vad gäller ämnesområdent.ex.

filmfonnat bakgrund kapitel och saklägetoch och redovisat 1m.m.
olika åtgärderolika områden kapitel och lagt förslag till2 3 samt

kapitel och detta delar i konkret3 4. Sammantaget utgör ett
handlingsprogram, för bevara och tillgängliggöra denstrategi atten

filmen. jag föreslagit seriedokumentära ligger i sakensDet natur att en
grundläggande åtgärder. utvecklingen sedan gestaltas kommerHur att

helabero serie faktorer inte kan överblickas idag. Deten som
sammanfattas här.

filmövergripande mål bör gälla, all dokumentärSom att som
skall samlasproducerats i Sverige, i första hand äldre dokumentär film,

för forskare ochin, dokumenteras och bevaras tillgängliggörassamt
allmänhet. anslutning till detta skall andra tjänster utvecklas.l

film och denförsta fas bör för dokumentär etablerasI Centrumen
fungera. för dokumentärpraktiska verksamheten bringas Centrumatt

film med etableras och knyts till SvenskaFilmvårdscentralen
särskildFilminstitutet, tilldelas medel för detta. styrelseEnsom

tillsättes med för och Ludvika kommunSFI, ALB samtrepresentanter
hembygds- ochföreträdare för forskningsintressena, för museerna,

bildningsförbunden m.fl. Lokalisering till Grängesbergfolkrörelsema,
genomförs uppbyggnadsarbete sker tillsammans med Ludvikaoch ett

projektansvarig medtillsätts med särskildkommun. En ettstyrgrupp en
och förstabsstöd för det förberedande planeringsarbetetutses att

uppbyggnaden,genomförande den första fasen den organisatoriskaav
Centrallavendärefter genomförs ombyggnadsarbetena i Maskinhallen,

personalrekrytering ochoch Nitratarkivet. Parallellt med detta bör en
IT-området ske.olika utbildningsinsatser inom filmhantering ocht.ex.

intrimningParallellt sker upphandling utrustning, Häräven av m.m.
kapitelingår föreslagna åtgärder i kapitel och och 43 avsnitt 3.2. 3.4.

ochavsnitt 4.3, 4.5..4.4. avsnitt
andra fas intensifierad insamling ske efter olika riktlinjerbörI en en

nationella och regionalaoch inom olika regioner och i samarbete med
skallinstitutioner, berörts i kapitel Målet3 avsnitt 3.3.1. attvarasom



80 nationell handlingsplan sammanfattningEn SOU 1999:41enw

genomföra fördjupad inventering hela landet och praktisktöveren
genomföra insamling äldre dokumentär film. den praktiskaHuren av
insamlingsverksamheten och vårdarbetet skall utformas får bli ett

för den föreslagna styrelsen. Rimligen kan den planeras underansvar
fas och inledas försöksvis, för intensifierat arbete medett ettmen mer
insamling och dokumentation måste hela produktionslinjen vara
utbyggd, d.v.s. inlämnade filmer måste kunna hand och fulltas om
service kunna erbjudas. ingår åtgärder föreslagnaHär i kapitel 3

3.5. och kapitelavsnitt 4 4.3., ochavsnitt 4.4. 4.5..
fas ingår fortsattI uppbyggnad och etableringtre en av en

kontinuerlig verksamhet. ingår fortsattHär personalrekrytering och
vidareutbildning, utveckling vårdinsatser, bevarande och lagring,en av

utveckling tillgängligheten och utbyggd studie- ochen av en
forskarservice utveckling information och marknadsföringsamt av

ingår föreslagna åtgärder i kapitelHär 3 ochavsnitt 3.5. 6..m.m.
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FinansieringochKostnader6

Inledning6.1

för genomföraförslag till åtgärderredovisathar tidigareJag ettatt
filmen ibevarande den dokumentäraoch målmedvetetutvidgat av

för forskning och helst itillgängligdenSverige och även ettgöra
det handlar delskostnaderfolkbildningsperspektiv. Devidare ärom

följd minautvecklingskostnader tillochinvesterings-särskilda av
driftadministration, hyror ochförkostnaderFörslag, dels samtannan

meddrivas i bolagsformenligt min meningbörVerksamhetenlöner.
myndighetsansvar dettabeaktande ALB:sMedSFI ägare. avsom

diskuteras.samägande med ALBkanområde ett
verksamhet och praktiskvad gällernaturligtdetharJag attsett som

förverksamheten med Centrumföreslagnaknyts denledning ett
stiftelsen SvenskaFilmvårdscentral tillochfilmdokumentär en

samordningförutsättningenStockholm med denFilminstitutet i att en
medsker ALB.

fokusering dendet viktigttidigareredovisatsSom är att en
dokumentation,insamling,med satsningarfilmen skerdokumentära
medel behövertill särskildaledertillgängliggörande. Detvård och att

filmenför den dokumentärautökade insatsernaför detta. ärDeavsättas
behöver anslås börstatliga medeloch denationellt uppdragett som

tillföras SFI.
med stödLudvika kommundethar vidareJag attsett avsom

ombyggnad de tänktarestaurering ochförregionala intressen avsvarar
föreslagna bolaget.hyrs detvarefter dessai Grängesberg,lokalerna av

Kostnadsberäkningar6.2

särskiltteknikutvecklingen, IT-ochtekniska förändringarnaDe
upphandling kan skedet svårtsnabbtområdet, går så är näratt,att en

exakthet för denmedkostnadernatidigast 2-3 år, störreenangeom
utvecklatfilmvårdsarbete. Sammaiutrustning behövstekniska ettsom

förunderlagetoch därmedombyggnadskostnadergällersak
utrustning ochnödvändigliksom övrighyresberäkningar m.m.
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inredning. båda fallenl behövs preciserat offertunderlag. Deett mer
beräkningar gjorts bygger på de erfarenheter finns inomsom som
utredningsgruppen och de konsulter anlitats och skall betraktassom

riktvärden i 1999 års penningvärde. Siffrorna kan dock bedömassom
med begränsad osäkerhetsmarginal 10%. kan kommaDe atten c:a
reduceras väsentligt i den mån bidrag från EU:s målprogram och olika
regionalpolitiska områden kan tillföras.

Etablering, planering och byggnationer Omfattar fas iettm.m.
handlingsplanen med etablering Centrum for dokumentär filmen av
och Filmvårdscentralen i Grängesberg, organisation ochsamt en
administration for detta. Etableringsfasen har beräknats till år,tre
varefter verksamheten skall fullt utbyggd.vara

Kostnader for styrelse, projektledning och administration har
beräknats till storleksordningen 1.3, 1.7 for1.8 MSEK år.resp. resp.
Ett särskilt anslag bör tilldelas forSFI utökat ochansvar nya
arbetsuppgifter samordning med 0.9 Mkr. år.samt m.m. per
Personalrekrytering, personalkostnader och utbildning harm.m.
beräknats till 1.3 MSEK, 4 MSEK 6 MSEK.resp.

Ombyggnadskostnaderna for ilmvårdscentralenF har beräknatsm.m.
Ludvika kommun och kommunen anlitat arkitektkonsult Boav av

Wedelfors Arkitekter AB och bygger den produktionslinje som
redovisats tidigare och etappvis ombyggnad Maskinhallen ochen av
arkiv for acetatfilm nitratfilm se 4.3 och bilagaavsnitt 4.4 samtresp.
2 och beräknad exkl. Beräkningsgrunden baseradär ärev. moms.
dels olika lokaltyper kontor, arkiv, laboratorium dels påetc., vad som

ombyggnad nybyggnad. Flera enheterär kommer i praktiken attresp.
etableras etappvis och bedömning kostnadsutveckling i dessaen av en
avseende självklart Prislägetär Stockholm. Ett avdrag förvag. avser
prisskillnader i Dalarna har inte gjorts, då flera osäkra, bl.a.ärmoment
kostnaderna för kyla.

Ombyggnadskostnaderna för själva ilmvårdscentralenF i
Maskinhallen har beräknats till storleksordningen 50 MSEK, förc:a en
etappvis utbyggnad Acetatñlmarkivet i Centrallaven tillav c:a

Årliga20 ochMSEK for Nitratfilmarkiv till 4 MSEK.ett c:a
driftskostnader har beräknats till 1 MSEK, hyra beräknatssamtc:a som
med kr/kvm900 genomsnittligt fr.o.m. år till 4 MSEK.tre c:a

upphandlingEn teknisk utrustning, kontorutrustning, installationav
och intrimning måste ske med målet verksamheten skallattm.m. vara
intrimmad fungeraoch under år investeringEn i teknisk utrustning
har beräknats för analog restaurering till 2.2 MSEK, för digitalc:a
registrering, restaurering och överföring till 18 MSEK och förc:a
kontorsutrustning, inkl. datorer och för arkivutrustning tillm.m. c:a
3.3 MSEK eller sammanlagt 23.5 MSEK. Dessa kan fördelas medc:a
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harKostnadernatreårsperioden.underMSEK11.510.1 resp.
exkl.ochFilmservicemed Rotebro äri samrådberäknats moms.ev.

tillberäknatsFörprojektering harforkostnaderInledande
personal, hyrorford.v.s.verksamheten,forKostnadernaMSEK.0.6

tillberäknaskanårenför de förstadriftövrigoch trem.m,
årMSEKfördelat på 3.5MSEK ett,storleksordningen 23.3cza

tillutrustningförMSEK åroch 13.2år två6.6 MSEK samttre, m.m.
23.6 MSEK.cza

forkostnadsbildföljandedettaSammanfattningsvis ger
treårsperioden:

ochKostnadsberäkningfilm.för dokumentärTabell Centrum11.
förprojektering.verksamhetsår 1-3förfördelning samt

321förprojKostnadsslag

Driftoch löner
0.90.90.9SF

0.6etableringFörprojektering- 1.81.71.3administrationStyrelse, m.m.
641.3utbildningPersonal, m.m

4.5driftövrigHyror, -- 13.26.63.50.6

6.54.52personalkostnaderdärav cza

Investeringar
0.50.5 0.1utrustningAdministrativm.m.

101.5utrustningTeknisk m.m.

11.510.12

successivmedoch fasfas 3Omfattar 2verksamhet.Etablerad en
Helaverksamhet.kontinuerligetableringochuppbyggnad av en

särskilda insatserfas två ingårutbyggd. I"produktionslinjen är
vårdomhändertagande,dokumentationochinsamlingavseende samt
ochpersonalrekryteringfortsattingårarkivering Häroch m.m.
ochbevarandevårdinsatser,utvecklingvidareutbildning, aven

studie-utbyggdochtillgänglighetenutvecklingarkivering, enaven
åtgärderpublikaochinformationutvecklingforskarserviceoch samt av

m.m.
personal-omfattarformutbyggdiverksamhetenetableradeDen en

harstyrelsekostnadernaAnslag till SFIårsverken.på 30styrka samt
Personalkostnaderna,år.0.2 MSEKtill 0.9beräknats perresp.

tillårsverkenför 30beräknatsharutbildninginklusive m.m.
driftskostnaderochAdministrations-storleksordningen MSEK år.9 per

andraochhyrorårligentill 0.8 MSEKberäknats M samthar netto
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avgifter till MSEK årligen.5 Särskilda insatser behövs för insamling
och dokumentation inkl ersättning, beräknade till 0.6 MSEK årper

för information och publika åtgärder till 0.5samt MSEK årm.m. per
utveckling verksamheten databas-uppbyggnad, forskarservice,samt av

studiecentra, tillgänglighet tillm.m. 1.0, 1.5 1.5 förMSEKsamt resp.
år och för komplettering utrustning till l MSEK år.av m.m. per

Kostnaderna För verksamheten för de åren kan beräknas tilltre
storleksordningen 52 MSEK eller 17.5 MSEK år varavcza per cza
9 förMSEK personal, sammanlagt 6.5 MSEK för utrustningsamt cza
m.m.

För utveckling särskilt laboratorium for framkallning ochetten av
kopiering film tillkommer beräknad investering påm.m. av en ca
4 MSEK exkl. Till detta kommer etappvis utbyggnadävenmoms. en av
arkiv och förvaring utökade insatser för och nitratñlmt.ex. acetat-m.m,

där de preliminära kostnaderna specificeratso.s.v, ovan.
Sammanfattningsvis detta Följande kostnadsbild förger

treårsperioden:

Tabell 12. Centrum för dokumentär flm. Kostnadsberäkning och
kostnadsfördelning för verksamhetsår 4-6.

Kostnadsslag 4 5 6

Driftoch löner
SFI,styrelse 1.1 1.1 1.1
Administration,hyror,övrigdrift 5.8 5.8 5.8
Personal,utbildning 9 9 9m.m.
insamling/dokumentation 0.6 0,6 0.6
Vård 0.4 0.6 0.8m.m.
Information,service 0.5 0.5 0.5mm

174 17.6 178
därav personalkostnader 10 10 10cza

Investeringar
Forskarservice,tillgänglighet 1 1.5 1m.m.
Kompl.utrustning, 1 1 1m.m.
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kompletterandeochFinansiering6.3

finansieringsmöjligheter

bruttoberäkning, Föravsnitt 6.2Kostnadsberäkningen under är en
verksamheten vid CentrumFinansieringenutrustning exkl. avmoms.

ytterligarestuderasFilmvårdscentral börmeddokumentär filmför en
stöd och bidragberörda Olikamedsamarbeteoch i närmare parter.ett

olikasikt ochtjänster kanför olika sättintäktersamt egna
kostnads-aspekter itagit dessahar intekostnaderna. Jagreducera upp

redovisningen.
nödvändigtbedömningdet enligt minetableringsfasUnder attären
grundläggandeochutvecklingsarbeteanslås tillstatliga medelsärskilda
efter hand kanårligt anslagdärefter börinvesteringar, avsättasett som

handlarmedel detoch intäkter. Debidrag äravstämmas mot somom
beroende ambi-storleksordningen 2-7 MSEKiframgått czaovan

film-vårdsarbetetövergripandeavstämning.slutlig Dettionsnivå och en
nödvändigthäroch det framstårnationellt uppdragalltär etttrots som

ompriori-tillför detta. MöjligheternautökasanslagsramSFI:satt
jag dock bedömtanslagsram harnuvarandeenbart inom SFI:steringar

ochbevarandemåldetmed hänsyn tillbegränsade äratt nyasom
stödfinansi-borde rimligenformulerats; däremotambitioner ensom

medorganisationervideobranschensfilm- ochske frånering kunna
ökadebevarande ochför filmmaterialetsåtgärdertill föreslagnahänsyn

nyttjande.tillgänglighet och
finansi-alternativreformmedel anvisas börsärskildainteKan en

inomomprioriteringarskedelvis kunnaering helt eller genom--
finns flerautgiftsområden.utbildningsdepartementens Detkultur- och

för dokumentärinsatsernarimligt. föreslagnadetta Deskäl till äratt
utbildning liksomskola ocheffekter inompositivafilm kommer att ge

myndig-flera departementensoch berörflera kulturområdeninom av
verksamheter- SVT, SFI,andra ALB,institutioner ochheter, museer,

åtgärderutbildningsinstitutioner Denoch bibliotek,arkiv somosv.
avlastning ochfilm innebärför dokumentärCentrumföreslås engenom

finansieringmed statligutbildningsverksamhetför kultur- ochstöd
kulturområden.flerainom

Även utgifts-och näringsdepartementensarbetsmarknads-t.ex.
till bl.a.med hänsynsammanhangifråga i dettabör kommaområden

regionalpolitiska skäl.ochsysselsättningspolitiska
utifrån fleradiskuterasfinansiering kankompletterandeEn syn-

punkter.
vilkastudiumdjupareinte medgettUtredningstiden har ett av

politikområden. vilkenIinom olikakan finnasmöjligheter ut-som
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sträckning medel för regional- och sysselsättningspolitiska åtgärder kan
komma i fråga har dock diskuterats med regionala företrädare. På

har frågan diskuterats med antikvariska instansersätt vad gällersamma
överkostnader med hänsyn till den tänkta ombyggnaden deav
antikvariskt värdefulla industrihistoriska byggnader och miljöer, som
anläggningen i Grängesberg Den bedömningen kan detutgör. göras att
finns möjligheter till stödñnansiering ombyggnads- ochstora av
personalkostnader och olika investeringar. Det dock svårt dettaär att
stadium med någon grad exakthet krontal eller nivåer.av ange

FilmutredningenI SOU 1998:142 har olika samverkans- och
finansieringsformer diskuterats, där olika branschintressen kommer att
medverka. börDet här finnas skäl undersöka inte ävenatt om en
bevarandeverksamhet det slag föreslagits vid förCentrumettav som
dokumentär film med Filmvårdscentral skulle kunna omfattasen av
detta vad gäller olika riktade åtgärder för den dokumentära filmen.

inte hellerDet möjligt säkrare bedömningår hurgöraatt en av
verksamheten vid Centrum för dokumentär film med Filmvårds-ett
centralen kommer utvecklas och i vilken utsträckning intäkteratt egna
kan bidraga till finansiering. kan här finnasDet möjligheteren genom
det behov vård och arkivering samlingar finns vid olikastoraav av som
företag och organisationer, där harSVT idag eftersatt behovt.ex. ett

redovisats tidigare kapitel 2 och andra tjänster bl.a.se kapitel 4.som
delEn kostnader kan delfinansieras regionala stödformergenom

och från MålEU:s 2 till vilken Grängesberg sannoliktt.ex. program,
kommer höra i den perioden från år 2000. Möjligheternaävenatt nya

erhålla bidrag har diskuterats med länsstyrelsen i samrådatt med
Ludvika kommun och bedömts goda och i första hand bidragsom avser

Äventill ombyggnader, inredning och utrustning. etablerings-,
utbildnings- och lönebidrag kan sänka personalkostnaderna väsentligt.
På detta stadium det svårt bedöma i vilken utsträckningär bidragatt
kan erhållas.

Sammanfattningsvis bedömningen den, dels grundstödär äratt ett
nödvändigt och bör finansieras reformmedel ellergenom genom
omprioriteringar inom i första hand utbildnings- och kulturdeparte-

utgiftsområden, dels förutsättningar finns för olikamentens att stora att
stöd, bidrag och intäkter kommer reducera kostnaderna föratt
etablering och drift vid Centrum för dokumentär film.
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Förslag6.4

företablering Centrumförmedel anslåsföreslårJag att aven
för årGrängesberg lFilmvårdscentral imedfilmdokumentär en

fördjupadförförstaoch,förslagsvis år 2001 ett steg, ensom
ochbesluts-detaljeratfor utarbetaochkostnadsanalys ettatt mer

Därefterförslagsvis år 2000.med MSEKupphandlingsunderlag 0.6
ramanslag.årligen till SFI:smedelbör avsättas
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Förkortningar

bildljud ochforArkivetALB
FilmindustriSvenskSF

FilminstitutetSvenskaSFI
museiföreningenSvenskaSMF
RadioSverigesSR
TelevisionSverigesSVT

UtbildningsradionUR
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Kommittédirektiv.

WW
11.911

Dir.filmicke-fiktivBevarandet av
1998:42

maj 1998.regeringssammanträde den 20vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förutsättningarnauppgiftmedtillkallasutredare översärskildEn att se
itillgängligafilmericke-fiktivarespektivebevara göraför att

för hurhandlingsplannationellföreslåskallUtredarenframtiden. en
skallUtredarentillgänglig.ochskall bevarasfilmicke-fiktiv göras

ickefiktivbeståndetinventeringöversiktliggenomföravidare avaven-
filmer,sådanasamlingarnaochvolymredovisaochfilm status av

respektivegäller bevaraförhållanden detnuvarande närkartlägga de att-
förförutsättningarnaoch analyseratillgängligaicke-fiktiva filmergöra -

Grängesberg.filmvårdscentral ietableraatt en

Bakgrund

produceratsi Sverigehistoria har dethundraårigadrygtfilmensUnder
speglarolikafilmmängd sättmycket stor somen

med vårparallelldelarhistoria iFilmenssamhällsutvecklingen. är stora
olikasyften,i olikaframställtsharhistoria. Filmernamoderna av

kanfilmbestândetdelarmålgrupper. Storaför olikaochintressenter av
huvudsakiDärmedicke-fiktiv film.under begreppetsamlas avses

hembygdsfilmer,lokalaoch karaktär,olikadokumentärfilm artav
undervisningsfilmer.kortfilmer ochfolkrörelsefilmer,industrifilmer,

delviktigochkällahistoriskvärdefull ärfilmerDessa utgör avenen
kulturarv.vårt

ochTelevision ABSverigesFilminstitutet,SvenskaStiftelsen
icke-fiktivfiktiv ochbådefilmerförvararbildför ljud ochArkivet av
uppgifttillhar bl.a.FilminstitutetSvenska attStiftelsenkaraktär.

vårdarochInstitutet bevarardessa.tillgängliggöraochfilmerbevara
avseddareklamfilmerdokumentärfilmerochspel-, kort-främst samt

år 1955sedanTelevision harABSverigesbiograf.visningför
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producerat dokumentär- och nyhetsfilmer. Bolaget har vidare genom
årens lopp förvärvat flera filmsamlingar, bl.a. från Svenskstora
Filmindustri och Kino SJ. Därutöver har Sveriges Television AB
förvärvat antal mindre samlingar med filmer frånett olika institutioner
och privatpersoner. Detta Sveriges Televisiongör till den iAB särklass

icke-fiktivstörsta filmägaren i Sverige. Arkivet förljud och bild harav
till uppgift och förvara pliktexemplaratt ta videoemot bl.a.av
filmer och upptagningar televisionsprogram enligt lagenav som
1993:1392 pliktexemplar dokument skall lämnas till arkivet.om av

viktigEn uppgift för arkivet hålla samlingarna tillgängliga,är vilketatt
framgår i förordningen2 § 1996:503 med instruktion för Arkivetav
för ljud och bild.

På central nivå alltså institutioner berörda,är myndighet,tre en en
stiftelse och bolag. Denna uppdelning har delvis fåttett till följd detatt

oklart skallär för vad. Det gäller företags-,vem som t.ex.ansvara
socken- och amatörfilmer och filmer vissa format, 8t.ex.av mm.

Icke-fiktiva filmer har tagits handäven andra arkivom av museer,
Arkivet för ljudän och bild, företag, föreningar och privatpersoner som

sig i bevarandet dem. Det sig här främstengagerat filmerrörav om
med anknytning till respektive organisations eller privatpersons
verksamhetsområde. filmerDessa har pedagogiskt värde iett stort som
dag svårt tillär Den samlade kunskapenatt ta detta bestånd ärvara. om
mycket bristfällig. Det också oklart hur dessaär filmer kan göras mer
tillgängliga så de kan nå till viktiga användargrupperatt skolor,ut som
forskare och allmänheten i övrigt.

Under år har behovet ökat få samlad kunskapattsenare av en om
och bild den äldre icke-fiktiva filmens omfattning och tillstånd.av
Därför behövs handlingsplan för hur dessa filmer, utgören som en
viktig del vårt kulturarv, skall bevaras och tillgängliga. Olikagörasav
förslag har lämnats dem i dag arbetar med eller sig iav som engagerar
bevarandet icke-fiktiva filmer, bl.a. Arkivet för ljud och bild,av
Svenska Filminstitutet, Svenska museiföreningens film- och
videokommitté, Sveriges Hembygdsförbund och Ludvika kommun. Ett

förslagen filmvårdscentralär skall etableras iatt Grängesberg.av en
Förslagsställaren har därvid pekat de särskilt goda förutsättningar

finns vad gäller vård och arkivering film i Grängesberg, bl.a.som av
mängden material, inventeringsläget och de långt framskridna planerna

säkerställa framtidagod hanteringatt icke-fiktiv film. Enen av
allmän uppfattning kommer till uttryck i förslagen viktenärsom attav
arbetet med bevarandet den ickefiktiva filmen genomförs omgåendeav
för filmerna inte skall bli förstörda.att
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Uppdraget

förför utreda förutsättningarnasärskild utredare tillkallasEn attatt
icke-fiktiva filmer i framtiden. Utredarenbevara och tillgängliggöra

kunskap i dag finns icke-skall översiktligt redovisa vilken som om
filmbestândet dess tillståndfiktiva filmer. Därvid skall volymen ochav

ochöversiktligt sammanställas vilka olikaredovisas samt personer
filmerna. Utredaren skallorganisationer har producerat ävensom

filmbestånd kanlämna förslag hur fördjupad inventering dettaaven
göras.

förfram riksomfattande handlingsplanUtredaren skall vidare ta en
tillgängliga.hur dessa filmer kan hand och bevaras görastas samtom

ochhandlingsplanen skall framgå hur allmänhetens, forskaresAv
tillgänglighet skall såskolors behov och krav tillgodoses. Där anses

icke-fiktivamotiverat kan utredaren undersöka hur bevarandet av
filmer organiseras i andra länder, de nordiska.t.ex.

förutsättningslös prövning och analys skall redovisas detEn av
omfattning det gäller ochstatliga åtagandet och dess bevara göranär att

tillgängliga i redogöraicke-fiktiva filmer dag. Utredaren skall vidare
icke-fiktiv film hurför hur bevarandet organiserat i dag,ärav

finansiering eventuellaansvarsfördelning och redovisaut samtser
det skallbrister. Med beaktande analysen statliga åtagandetav av

brister kan utformasutredaren föreslå hur dessa åtgärdas. Förslaget bör
och bl.a. innehålla förslag möjligai samråd med berörda aktörer på

samarbetsformer hur ansvarsfördelningen i de fall ellerpåsamt stat
kommun för bevarandet och tillgängliggörandes kan görassvarar

upphovsrättsligatydlig. uppdraget ingår vidare del övervägaatt
i fråga framställning exemplaraspekter kan finnas, t.ex. om av nyasom

forskare m.fi. identifieraoch tillgängliggörande för allmänhet, samt att
och redovisa eventuella problem art.av annan

etableraskall särskilt analysera förutsättningarna förUtredaren att
resultatfilmvårdscentral i Grängesberg. Vidare skall, bl.a. utifrån deen

för praktiskautredaren kommer fram till, redogöras de ekonomiska,
och övriga konsekvenser förslaget till lokalisering av ensom

befintligfilmvårdscentral kan medföra. Utredaren bör beakta att
myndighetsstruktur utsträckning skall utnyttjas.i möjligaste

dettekniska behovUtredaren skall slutligen undersöka vilka som
bådegällerfinns för förslagen skall kunna genomföras. Dettaatt

beträffande bevarandet tillgänggörandet.och
innehålla förslag tillochUtredarens förslag skall kostnadsberäknas

Finansieringenfinansiering de kostnadsneutrala.inte är ettavom
deinomeventuellt utökat statligt åtagande skall somramarrymmas
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Kulturdepartementet förfogar Projektets tidsplan skallöver. även
framgå.

Arbetets bed rivande

Arbetet skall bedrivas i samarbete med Svenska Filminstitutet,nära
Sveriges Television Arkivet för ljud ochAB, bild Ludvikasamt
kommun. Utredaren skall i övrigt samråda med berörda organisationer
och institutioner.

Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaattom
konsekvenser dir. offentliga1992: 50, åtaganden dir. 1994:23,
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. effekterna1994:121 och för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall lämna delrapport den 15 augusti 1998 skallen som
innehålla redovisning hur ansvarssituationen för berördaen av
myndigheter, organisationer i dag analysetc. ut samtser en av
möjligheterna etablera filmvårdscentral i Grängesberg. Arbetet iatt en
sin helhet skall avslutat och till regeringen denrapporterat senastvara
15januari 1999.

Kulturdepartementet
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Flödesschema/funktionsanalys och

Programskiss till ett

Filmvårdscentralför filmCentrum dokumentär och
i Grängesberg.

WedelforsochProgramskissen har utarbetats Ludvika kommun Boav
dels denoch byggervid Wedelfors Arkitekter AB

Rotebrofram Orhall vidproduktionsmodell tagits Bengtavsom
förvidFilmservice dels förslag till övrig verksamhet CentrumAB,

nitratarkiv,film önskemål ochdokumentär ävensamt acetat-om
utredningsarbetet från bl.a. SVTvideobandarkiv, förts fram undersom

och SFI.

Innehåll

Flödesschema / funktionsanalys.A.

Filmvårdscentral i Grängesberg.B.
Perspektiv frånGruvgatan norr.
Perspektiv entréhall i Maskinhallen.
Malmen Grängesberg. Situationsplan.
Axiometriskt perspektiv.
Maskinhallen, souterrängplan.

entréplan.Maskinhallen,
planMaskinhallen, 1 tr.

Maskinhallen, plan 2 tr.
Centrallaven, acetatfilmarkiv etapp

nitratfilmarkiv.Centrallaven, acetatñlmarkiv och10. 2tapp
ÖMaskinhallen, sektionn V.-

Maskinhallen, sektion S N.-
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