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Mediehistoriskt arkiv (2021)

Ett femtontal filmer om Göteborg 
producerade på beställning av kommunen 
från Staden vid Göta älv (1938) till Hållbar 
stad öppen för världen (2015) 



MIK och historiskt filmmaterial 

- Tolka bild- och filmmaterial 
- Källkritik: 
Historiskt sammanhang, vem låg bakom och vad var dess 
syfte? Vem riktade det sig till? Hur används och cirkuleras 
materialet idag? 
- Spelfilm och biografen länge filmhistoriens norm
- Andra typer av filmer  kräver annan typ av kunskap 



Beställningsfilm och ny filmhistorisk forskning 

(2011) (2008)









Beställningsfilmens tre A:n

•Vem beställde filmen? (Auftraggeber)
•Vad var syftet med filmen? (Anlass)
•Vem riktade den sig till? (Adressat) 

Kräver andra typer av källmaterial vid sidan om själva 
filmen 



Göteborg – Hjärtpunkt i Norden (1964)

• ”… propagandan för lokaliseringen av industrier och handelsföretag 
[bedömes] som en för Göteborgs utveckling synnerligen angelägen 
uppgift. […] Göteborg bör inte försvinna i den propagandaoffensiv som 
kan förväntas kulminera under åren närmast efter Storbritanniens och 
eventuellt Skandinaviens inträde i EEC. […] Eftersom all erfarenhet visar 
att propagandaåtgärder för lokalisering av industrier och affärsföretag är 
en långsiktig fråga bör en eventuell good will-film planeras redan nu. ” 

Göteborgs stadskollegium, 21 november 1962.  





”Den nya grundskolans genomförande kommer att medföra  att landets 
skolor utrustas med filmapparater i större omfattning än f. n. Från 
Göteborgs stads sida föreligger intresse att bidraga med filmmaterial till 
såväl stadens egna skolor som – om än i mera begränsad omfattning – till 
andra orters skolundervisning.”

Göteborgs stadskollegium, 21 november 1962





Göteborg (1973)

På beställning av Stadskansliets informationsavdelning, grundad 1971





”Identifying shot” 



Audiovisuellt material i lokala och regionala arkiv 

• Ofta unikt audiovisuellt material 
• Unikt kontextualiserande material även till filmer som finns i de 

nationella samlingarna och arkiven 
• Behov av samverkan mellan forskning och kulturarvsinstitutioner på 

lokal/regional och nationell nivå
• Spelfilm som norm för forskning, arkiv och tolkning 




