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Abstract 

Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring 

uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier 

rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. 

Genom sekundära källor studeras en rad grundläggande villkor; såsom bilders 

relativt eftersatta status som historiskt källmaterial, utvecklingen av 

bildbyråer/bildarkiv, och upphovsrättens varierande giltighet. Dessa 

grundförutsättningar belyses sedan empiriskt utifrån uppslagsverkens artiklar om 

Verner von Heidenstam, Tage Danielsson och Thorbjörn Fälldin. Båda 

uppslagsverken uppvisar styrkor och tillkortakommanden i jämförelser med 

varandra. NE.se profilerar sig som förmedlare av ren auktoritetskunskap, medan 

Wikipedia till sin idé mer syftar till att kommunicera metakunskap. Båda 

kunskapsformerna fyller en samhällsviktig funktion, samtidigt som förmedlandet av 

metakunskap blivit allt viktigare för senare års medieanvändning. 

 

Nyckelord: Historiografi, källkritik, uppslagsverk, bilder, bildhantering, remediering. 
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Inledning 

I Samlaren årgång 2010 recenseras en nyutgiven bok med invändningar mot 

ofullständiga källhänvisningar. Vidare anmärker recensenten på bildmaterialet:  

Mindre viktigt när det gäller användbarhet, men desto tråkigare vid läsningen är att de 

många reproducerade bilderna i minst en fjärdedel av fallen (snällt räknat) är skandalöst 

dåliga.1 

Påståendet får mig att reagera: Är skandalöst dålig bildåtergivning självklart mindre 

viktigt ur användarhänseende, än konsekvent angivna verkstitlar? Kanske pekar 

kommentaren snarare mot ett förlegat förhållningssätt till bilders användbarhet, i 

vårt digitala tidevarv? Riksantikvarieämbetets policydokument Fritt fram! (2010), 

författat av Johanna Berg, beskriver bilder och deras meningsskapande bortom 

förutbestämda värden: 

Den bild som är ”vacker” för någon kan för en annan vara ett belägg, ett källkritiskt 

exempel eller ett råmaterial för nya bilder. Alla dessa användningar kan existera 

parallellt och ingen utesluter de andra.2 

Det analoga bildmaterial som digitaliseras och överförs till öppna databaser 

underlättar för ett vidgat antal exponeringar och användningsområden. ”Bortglömt 

material kan återupptäckas, bli spännande på nytt och även väcka nytt intresse för 

avbildade personer, miljöer och händelser”, skriver Berg.3 

 Mångfaldigandet av enskilda bilder kan ske under högst varierande former i fråga 

om överföringskvalité och metadata, variationer som i efterföljande led påverkar 

bildernas digitala och postdigitala levnadsvillkor. Medieorganisationers skiftande 

praxis i dessa frågor torde vara av stadigt växande intresse att förhålla sig till, med 

tanke på den allmänna teknikutvecklingen som gjort det visuella kulturarvet alltmer 

lättillgängligt. 

  

                                                   

1 David Gedin, ”Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. […]”, Samlaren, 2010, s. 466. 
2 Johanna Berg, Fritt fram!: Utredning rörande policy för Riksantikvarieämbetets 
informationsmängder, Visby 2010, s. 7. Hämtat från www.k-blogg.se/wp-
content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf 2012-03-06. 
3 Berg, s. 12. 

http://www.k-blogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf
http://www.k-blogg.se/wp-content/uploads/2011/03/Fritt-fram.pdf
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Syfte och frågeställningar 

I vårt moderna medielandskap påverkas vi alltmer av informationskulturer på nätet. 

Både traditionella och användargenererade medier formar och omformar våra bilder 

av omvärlden. Uppsatsens övergripande frågeställning är hur våra kollektiva bilder 

av historien skapas i vår samtid. Vad som visuellt åskådliggörs via enklare sökning på 

nätet gör åtminstone kortsiktigt – sannolikt även långsiktigt – avtryck på hur vi 

uppfattar det förflutna. Och därmed också vår förståelse för samtiden. Men vad är det 

då för bilder av det förflutna vi vanligtvis utsätter oss för? 

 För att få en uppfattning om detta har jag valt att studera bildbruket i två 

nätbaserade uppslagsverk; NE.se respektive svenskspråkiga Wikipedia. De två 

uppslagsverken har liknande kunskapsförmedlande ambitioner och målgrupp, men 

verkar under helt olika ekonomiska och upphovsrättsliga principer. Den ena är en 

kommersiell förlagsprodukt och den andra skapad av användarna som ett ”open 

source”-projekt under fria licenser. 

 Historiska bilder är en ändlig vara, sett till antalet unika motiv. Bilderna kan vara 

högst betydande informationsbärare, och samtidigt vara svåra att sprida av praktiska 

och juridiska skäl. Problematiken så långt gäller bägge uppslagsverken, men tar sig 

olika uttryck i de två medieformerna. Frågan blir också i förlängningen: Hur skiljer 

sig bildhanteringen åt uppslagsverken emellan? Och hur hanteras bildernas 

metainformation i respektive medieform/uppslagsverk? 

 För att undersöka detta konkret har jag valt att tittat närmare på några 

personhistoriska artiklar och deras bilder i respektive uppslagsverk, för att besvara: 

Hur har bildsättningen fungerat? Hur ser bildernas metainformation ut? Vad har 

upphovsrättsliga faktorer haft för påverkan på uppslagsverkens bildbruk? 

 Uppsatsen kommer visa att uppslagsverkens bilder i hög grad blivit förbundna till 

andra slags massmediepraktiker: dvs. vilka bilder som kommer till användning på 

NE.se och Wikipedia styrs i högsta grad av utomstående medieformers bildurval och 

övriga tillvägagångssätt. De digitala uppslagsverken för vidare andra mediers och 

äldre tiders bildbruk i större utsträckning än de digitala uppslagsverken i sig själva i 

grund och botten kräver. 
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Disposition 

Nästföljande uppsatsdel handlar om metoden och de teoretiska perspektiv, som legat 

till grund för min empiriska undersökning och dithörande analys. De teoretiska 

perspektiven relaterar till olika former av överförd information, med betoning på 

källkritiska förhållningssätt och moderna medier. 

 I uppsatsdelen som följer därefter beskrivs i tur och ordning fenomenen bilder 

som historiskt källmaterial, bildbyråer/bildarkiv, upphovsrätt rörande fotografier, 

Nationalencyklopedin och Wikipedia. Detta för att konkretisera och historisera 

övergripande villkor som generellt format materialet på NE.se och Wikipedia. 

 Sedan följer fallstudierna, personvis i en kronologi baserad på hur långt fram i 

tiden de biograferade personerna levat och verkat. 

 I den avslutande diskussionen kommer jag lägga fram en rad slutsatser utifrån det 

samlade materialet i sin helhet. 

 Jag kommer i följande delar att använda vissa förkortningar som för tydlighets 

skull kan behöva hållas isär. Med Nationalencyklopedin avses i förstone 

organisationen och företaget (som varit ett separat bolag sedan 1990-talet), med NE 

uppslagsverket (inte sällan som bokverk) och med NE.se avses uppslagsverket på 

webben inklusive de sidor som där berättar om uppslagsverket. Förkortningen WP 

kommer användas för den svenskspråkiga Wikipedia (alternativ i stil med svWP vore 

överflödigt i detta sammanhang). 

 

Metod och teoretiska perspektiv 

Min metod är att kvalitativt undersöka ett smärre urval personhistoriska artiklar på 

respektive uppslagsverk. För att begränsa empirin till ett lagom omfångsrikt material 

har jag snävat in fallstudierna till att behandla tre svenska offentliga personer 

verksamma under 1900-talet. Vidare har jag valt personer som alla försetts med 

porträtterande bilder i både NE.se och Wikipedia: Verner von Heidenstam, Tage 

Danielsson och Thorbjörn Fälldin. Dessa tre personer har haft framskjutna positioner 

i det offentliga rummet och i kraft av sina offentliga roller gett upphov till särskilt 

många visuella avbilder, vilket skapat särskilt omfattande illustrationsmöjligheter för 

uppslagsverkens del. De tre personernas visuella avbilder i NE.se och WP har således 

varit uttryck för åtminstone relativt aktiva val, till skillnad från om det skulle handla 
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om personer av lägre offentlighetsgrad. Fler än Heidenstam, Danielsson och Fälldin 

uppfyller visserligen dessa grundkriterier, och mitt val av just de tre har varit 

subjektivt med hänsyn till hur empirin i de tre fallen kompletterar varandra. 

Heidenstam som historiografiskt ämne är också särskilt intressant mot bakgrund av 

den diskussion som förts av Martin Kylhammar, Per I. Gedin och Andreas Nyblom. 

Enligt Kylhammar, Gedin och Nyblom har det varit av vikt att på senare år påtagligt 

omvärdera den dominerande bilden av Heidenstam som den förmedlats fram till en 

bit in på 2000-talet. Av den anledningen är min analys kring Heidenstam mer 

omfångsrik. De extra dimensionerna som kan belysas i det fallet har en relevans 

också för förståelsen av det övergripande ämnet för uppsatsen. 

 Heidenstam, Danielsson och Fälldin har levat och verkat under särskilda tidsspann 

vilka sinsemellan föranleder påtagligt skilda upphovsrättsliga premisser. Det innebär 

en bred kombination av juridiska, tekniska och sociokulturella faktorer kommer i 

fråga, som sammantaget och var för sig har något att säga om de allmänna villkor 

som gäller för bildbruket på NE.se respektive svenska Wikipedia. 

 Det finns två fasta datumgränser rörande fotografiska bildrättigheter, som gällt 

ända sedan gamla fotolagen upphörde 1994 (sedan dess gäller Upphovsrättslagen 

även för fotografier), och som förtjänar att särskilt betonas i detta sammanhang 

angående det empiriska urvalet: 1 januari 1944 och 1 januari 1969. Detta med 

anledning av den gamla fotolagens uppdelningen mellan fotografisk bild och 

fotografiskt verk. Fotografiska verk av särskilt konstnärlig eller vetenskaplig kvalitét 

är fria från upphovsrätt om upphovsmannen avlidit före den 1 januari 1944 eller då 

upphovsmannen är okänd men bilden tagen före nämnda datum.  Fotografiska bilder 

tagna före 1 januari 1969 (alltså den stora majoritet av fotografier som inte uppnår 

gamla fotolagens strängt ställda krav för att räknas som verk) är likaså fria från 

upphovsrätt. (Mer om detta nedan, i stycket ”Upphovsrätt rörande fotografier”.) Ur 

fotorättsligt perspektiv bör därför särskilt noteras att Heidenstam avled före 1944 

(varmed hans samtida fotografier som oftast är fria), och att Danielsson och Fälldin 

varit verksamma både före och efter den 1 januari 1969 (vilket per automatik ger 

företrädelsevis fria bilder från den tidigare perioden respektive i utgångsläget ofria 

bilder från den senare perioden). Fälldins ännu pågående levnadstid är dessutom 

samtida med senare års Internet, med sin tids användargenererade medier och en 

tilltagande strukturell licenshantering av icke-exklusiva bildrättigheter. 
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 De tre personer som det här handlar om har för övrigt det gemensamt att de alla 

tillskrivits (eller framröstats till) en ledande roll inom sina synnerligen 

uppmärksammade fackområden i svensk offentlighet. Det gör att den visuella bilden i 

dessa personhistoriska sammanhang har en särskild betydelse, som förmedlare och 

skapare av relativt allmänna nationella symbolvärden. 

 Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett kulturhistoriskt perspektiv, med ett 

mediebegrepp som i mycket ser till mediernas sociala och kulturella innebörder 

snarare än de rent teknologiska. En teknologi kan sägas bli ett medium i kraft av 

”komplexa kulturella, sociala, ekonomiska och materiella faktorer som ändras över 

tid och rum”, som Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars skriver med 

referens till Lisa Gitelman.4 En viktig poäng från Gitelmans sida blir, i förlängningen 

av detta resonemang, att undvika alltför generaliserande benämningar som 

”telefonen”, ”kameran”, ”datorn”, ”Internet” och ”webben” som om de vore något i sig 

självt givet och oföränderligt över tid och rum. Man bör istället förhålla sig till 

mediefenomenen utifrån deras tidsmässigt och rumsligt specifika livsvillkor för att 

kunna förstå deras innebörder.5 

 Empirin tänker jag i någon mån belysa i enlighet med Anna Dahlgrens tankegång 

om det socialt biograferbara fotografiet. ”För att kunna förstå en bild till fullo”, 

skriver Dahlgren, ”kan den inte studeras vid en enstaka historisk punkt. Snarare bör 

fotografiets hela sociala biografi beskrivas och förstås som en kontinuerlig process 

som inbegriper flera faser som produktion, distribution, konsumtion, användning, 

kassering och återanvändning.”6 För en ökad inblick i bildernas leverne har jag alltså 

även sett till bildernas förekomst bortom NE.se och Wikipedia, även om uppsatsen 

inte ger möjlighet att konkret behandla bildernas samtliga spridningsvägar. Jag har i 

detta avseende valt att titta närmare på ett fåtal olika exempel på återbruk, vilka i 

förekommande fall presenteras utspridda i anslutning till genomgången av de olika 

NE.se/Wikipedia-bilderna. 

                                                   

4 Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, ”Mediernas kulturhistoria: En inledning”, i 
Mediernas kulturhistoria, red. Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Stockholm 2008, 
Kungliga Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv 8, s. 13. 
5 Lisa Gitelman, Always Already New: Media, History and the Data of Culture, Cambridge 2006, s. 8. 
6 Anna Dahlgren, ”Tankar om tillgänglighet och fotografier i arkiv”, i I bildarkivet: om fotografi och 
digitaliseringens effekter, red. Anna Dahlgren & Pelle Snickars, Stockholm 2009, Kungl. Biblioteket: 
Mediehistoriskt arkiv 13, s. 64. 
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 Jag har valt att studera bilder av det slag som tjänar till att illustrera det specifika 

ämnet, och inte de förekommande bilder som är ämnade att grafiskt signalera 

artikelämnets kategoritillhörigheter (typ ikoniskt avbildade flaggor och priser). 

 Vidare har jag valt att inte gå närmare in på hur bildhanteringen sett ut på de 

bildbyråer och dylikt varifrån bilderna kan ha levererats innan de publicerats på 

NE.se och Wikipedia. Inte för att det skulle vara oviktigt, men för att det inte funnits 

tid och utrymme för detta i föreliggande uppsats. 

 Förutom genom litteraturstudier har jag även inhämtat information från offentliga 

årsredovisningar och genom en intervju med Per Söderberg på Nationalencyklopedin 

i Malmö. Per Söderberg har arbetat med Nationalencyklopedin alltsedan 1988, till en 

början som redaktionsassistent men rätt snart som redaktör inom framförallt 

humaniora och samhällsvetenskap. Från 2000 var han redaktionschef i drygt tio år, 

fram till en omorganisation våren 2011, varvid NE upphörde att ha en chefredaktör; 

en ny redaktionschef ersatte den tjänsten, varvid Per Söderberg blev biträdande 

redaktionschef (med ungefär samma sysslor som tidigare). Per Söderberg var med 

från starten av NE.se (år 2000), och var dess redaktionellt huvudansvarige fram till 

våren 2011.7 I och med att företaget sedan omorganisationen 2011 inte längre har 

någon bildredaktör har jag inte varit i kontakt med någon sådan. 

 

Remediering 

Medier uppstår mer eller mindre i korrespondens med varandra. Likheter och lån 

möjliggör en effektivare övergång från en medieform till en annan. Som utvecklare av 

nya medier avser man både att väcka igenkänning och att ge något nytt i 

konkurrensmässigt lagom proportioner. Detta, att ett medium omgestaltar ett annat, 

är vad som avses med begreppet remediering, så som det lanserades av Jay David 

Bolter and Richard Grusin 1999.8 Studerar man webben kan man se otaliga spår och 

referenser från äldre medier, såväl analoga som elektroniska och digitala. Webben 

samspelar på så vis med äldre medieformer, blir en del av en mängd större 

kontinuiteter, samtidigt som det genomgripande omdefinierat tidigare villkor. Nya 

                                                   

7 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10. 
8 Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge 2000 
(1999), s. 5 f och 11 ff. 
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tekniska och sociala lösningar frigör och omdefinierar varandra, och har så gjort 

sedan urminnes tider, utan givet slut.9 

 Bildbruket i de nätbaserade uppslagsverken NE.se och WP bygger vidare på 

användningen av bilder i besläktade medier, såsom tryckta uppslagsverk, men formas 

också i olika sorters påverkan av bildbyråer, förlag, bibliotek, arkiv, museer, etc. 

Liksom NE.se och WP remedierar ett brett spektrum av bildmedier, remedierar 

samtidigt externa medier bildbruket på NE.se och WP. Det handlar inte över lag om 

enkelspårig påverkan, utan om ömsesidiga förhållanden stadda i ständig utveckling. 

Alla dessa överföringar av enskilda mediala uttryck, mellan olika mediala 

uttrycksformer, utgör remediering. Och på så vis kan man säga att hela min 

undersökning handlar om remedieringsprocesser; närmare bestämt gällande 

historiska bilder som de förmedlas genom dagens medielandskap. 

 

Faktoider 

Martin Kylhammar använder begreppet faktoid i betydelsen försanthållna 

felaktigheter, kring vilket han lanserat en metodlära för analys av missuppfattningar 

sprungna ur kontextlöst traderad information. Han har särskilt ägnat sig åt 

personhistoriska faktoider. Kortfattat handlar faktoid-problematiken om bristfällig 

läsning av källmaterial. Kylhammar tror att den främsta orsaken till att någon läser 

dåligt innantill är att hen låter sin förförståelse (inte sällan fördomar) styra 

innantilläsningen. Risken för faktorider är särskilt stor när den bristfälliga 

innantilläsningen behandlar historiska personer med lågt anseende. Förfelade 

slutsatser i förment saklig framtoning riskerar att överföras i många led i exempelvis 

litteraturhistoriska översiktsverk. Kylhammar skriver: 

Denna pinsamma auktoritetstro, lättja och brist på respekt för texten – och författaren – 

kan förstås göras positivt produktiv av den ambitiöse och fördomslöse forskare som 

söker upp de avkanoniserade texterna och läser dem. Jag tror själv att många fler goda 

                                                   

9 Olof Sundin, Helena Francke & Jack Andersen, ”Materialitet och remediering: konsekvenser för 
informationskompetens”, i red. Jenny Hedman & Anna Lundh, Informationskompetenser: om 
lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker, Stockholm 2009, s. 
184. 
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C- och D-uppsatser kan skrivas om de (vrång)bilder våra uppslagsverk och läroböcker 

ger av dagens icke-kanoniserade kvinnor och män.10 

Kylhammar vill kalla detta för kulturvetenskapens ”samhälleliga nytta”; förmågan att 

påvisa att sådant som slentrianmässigt närmast kommit att betraktas som given 

natur, djupare sett bara är sociala och kulturella konstruktioner – ”som ibland 

upprätthålls med maktmedel och blott tjänar särintressen”.11 Enligt Kylhammar är 

historielöshet en av vår civilisations kardinalfrågor: ”För utan det historiska 

perspektivet perverteras Mediasamhället till en fördummande Nyhetsindustri; 

Kunskapssamhället till en trendkänslig Utbildningsfabrik.”12 För att bekämpa 

faktoider är det av största vikt att forskning och media närmar sig varandra, enligt 

Kylhammar.13 

 För att kunskapsteoretiskt analysera faktoidernas livsbetingelser talar Kylhammar 

om kunskap (i bemärkelsen: vad kunskapsbäraren anser sant utifrån goda rationella 

skäl) i tre kategorier: (1) auktoritetskunskap, (2) reflekterad kunskap samt (3) 

metakunskap.14 

 Auktoritetskunskap, är sådan kunskap som överförs på rutin genom auktoriteter. 

Den vederhäftiga auktoritetskunskapen är ”av oskattbart civilisatoriskt värde”, 

konstaterar Kylhammar. Universiteten har för att optimera auktoritetskunskapens 

kvalitet utvecklat sina tekniker som seminariet, oppositionen, disputationen, m.m.15 

Kylhammar gissar dock att nästan all kunskap förmedlad av massmedier är av sådant 

slag att den kräver revidering vid närmare granskning: 

Vi tar till oss mängder med bilder av världens beskaffenhet, men vet djupare sett 

ingenting. Förmodligen är det mesta av vad också vår tids mest välutbildade elit tror vara 

sant, försanthållanden av just detta oreflekterade slag.16 

Det Kylhammar kallar för auktoritetskunskap har tidigare behandlats av Patrik 

Wilson utifrån benämningen kognitiv auktoritet, i hans bok Secondhand knowledge: 

An inquiry into cognitive authority från 1983. Kognitiv auktoritet handlar, liksom 

Kylhammars auktoritetskunskap, om vår påverkan av andrahandskällor. I det att vi 

                                                   

10 Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten: En essäbok, Stockholm 2004, s. 198. 
11 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 225. 
12 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 249. 
13 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 250. 
14 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 262 ff. 
15 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 263. 
16 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 264. 
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låter oss påverkas av vad vi uppfattar som legitimt trovärdiga personer, instrument 

eller texter är vi under påverkan av kognitiv auktoritet.17 

 Vad är det då som formar ett dokuments kognitiva auktoritet? Utifrån Wilsons 

synsätt kan man dela in det i tre beståndsdelar. För det första hur vi värderar den 

eller de personer som står bakom ett visst dokument, exempelvis baserat på vad vi vet 

att personen skrivit tidigare. För det andra dess publikationshistoria; olika förlag och 

tidskrifter varierar i status beroende på ämnesområdet. För det tredje menar Wilson 

att ett dokuments innehåll har betydelse för dess kognitiva auktoritet. Det som står i 

dokumentet får inte lov att bryta alltför mycket mot vår tidigare förståelse. Wilson 

problematiserar alltså kunskapens empiriska och rationella grund och betonar det 

sociokulturellas inverkan på kunskap.18 

 En fjärde grund för att bedöma kognitiv auktoritet har lanserats av Helena Francke 

2008, och handlar om dokumentets materialitet. Hur exempelvis en tidskrift 

presenterar upphov och publikationshistoria, och om en publikations struktur och 

visuella uttryck motsvarar ställda förväntningar på dylika publikationer.19 Denna 

sistnämnda aspekt på kognitiv auktoritet skapar förutsättningar för att analysera hur 

en genre (ex. uppslagsverk) får sin kognitiva auktoritet påverkad av remediering.20 

För att vinna förtroende bör det digitala uppslagsverket alltså gärna leva upp till de 

yttre förväntningar läsaren ställer på tryckta framställningar. Då överförs effektivt det 

upplevt trovärdiga från en medieform till en annan. Och för att än mer anknyta till 

Wilsons egna bedömningsgrunder: Om materialet i ett digitalt uppslagsverk tydligt 

har en publiceringshistorik som övertygande berättar att materialet tidigare 

publicerats i en ansedd bok eller tidskrift, ja då tillskrivs genast materialet en större 

tilltro än om där anges en mindre ryktbar proveniens. 

 Auktoritetskunskap är alltså den första av tre kunskapskategorier, enligt 

Kylhammar. De två övriga är som sagt reflekterad kunskap och metakunskap. 

 Reflekterad kunskap är sådan vi tack vare kritisk reflektion, egna studier, 

beprövad egen erfarenhet och andras ifrågasättande kan försvara i ett upplyst samtal 

och med vår tids intellektuella resurser. Den reflekterade kunskapen behöver för den 

                                                   

17 Sundin, Francke & Andersen, s. 185 f. 
18 Sundin, Francke & Andersen, s. 186. 
19 Ibid. 
20 Jfr. Sundin, Francke & Andersen, s. 185 f. 



13 
 

delen inte vara en tidlös sanning (ex. rasbiologi, lysenkoism).21 

 Metakunskap – den tredje av Kylhammars kunskapstyper – innebär förtrogenhet 

med hur kunskap och sanning produceras, i vilken sorts processer det äger rum, och 

när vi har en förmåga att självständigt värdera konstruktionen. Denna sorts 

kunskapsbärare är medveten om att kunskap ”är producerad av människor med 

förtjänster och brister, att (nästan) all kunskap är beroende av den tid och den plats 

där den är producerad”. Detta är, skriver Kylhammar, ”den ideala hållningen till 

kunskap och kunskapsproduktion”. Den kräver lång tid och systematiska studier för 

att uppstå.22 

 För att motverka faktoiderna förespråkar Kylhammar främst att seminarieformen 

som metod, där deltagarnas diskussioner kring metakunskaper är det intressantaste, 

borde tillämpas i större skala. Detta för att skapa feedback från det bättre till det 

sämre vetandet, och göra auktoritetskunskapsförmedlarna till metakunskapsbärare. 

Detta kan beskrivas som en demokratisering av kunskapskulturen, eller som 

Kylhammar uttrycker det (med medveten elitism): ”att demokratisera aristokratin”.23 

Kylhammar konkretiserar den (idealt sett) demokratiska styrkan i seminariet med att 

tala om villkoren för ”en ung landsortsgrabb, som saknar kontakter, nätverk, 

självförtroende och mentorer”: 

På seminariet räcker det med att han skaffar sig metakunskap om det seminariet 

behandlar för att alla skall lyssna på honom. Polemiserar han till exempel med det 

högsta hönset/tuppen i hierarkin måste den senare svara honom med ett bättre 

argument, inte bara som på andra håll ignorera honom, be honom hålla tyst eller slänga 

ut honom.24 

Kylhammars metodlära för att uppgradera bärare av auktoritetskunskap till mer 

metakunskapsbärare påminner om strukturen inom Wikipedia, där vem som helst 

beblandar sig med andra i metadiskussioner och ger och tar efter kunskapsmässig 

förmåga för att med kollektiv styrka förfina och demokratisera den gemensamma 

kunskapen. På NE.se finns inte samma ambitioner att tillhandahålla eller öppet 

diskutera bakomliggande metakunskap. Här har man hittills valt att hellre betona 

den stora nyttan av auktoritetskunskap. Auktoritetskunskapen behövs ju den också, i 

                                                   

21 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 264 f. 
22 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 266. 
23 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 270–275. 
24 Kylhammar, Den tidlöse modernisten, s. 271. 
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parallell samverkan, för att upprätthålla ett samhälles kunskapsmässiga 

infrastruktur. 

 Utifrån Kylhammars uppdelning av kunskapskategorier, kan man föreställa sig en 

skala mellan ytterpolerna auktoritetskunskap och metakunskap, där innehållet på 

NE.se kontra WP torde tillskrivas ganska olikartade placeringar. I de kommande 

analyserna av uppslagsverkens bildremedieringar kommer jag att arbeta med denna 

skala för att ställa de olika bildbruken i relation till varandra. 

 För att ytterligare förbereda de empiriska fallstudierna följer nu en uppsatsdel om 

övergripande villkor gällande bilder på NE.se och WP. 

 

Bildernas villkor 

I denna uppsatsdel beskrivs i tur och ordning fenomenen bilder som historiskt 

källmaterial, bildbyråer/bildarkiv, upphovsrätt rörande fotografier, 

Nationalencyklopedin och Wikipedia. Detta för att konkretisera och historisera 

övergripande villkor som generellt format materialet på NE.se och Wikipedia. 

 

Bilder som historiskt källmaterial 

Historiker har hellre vänt sig till skriftliga källor än bildkällor, vilket förklarats med 

att historikerna av djupt etablerad tradition prioriterar hårda, mätbara fakta.25 

Utanför de konstvetenskapliga institutionerna har bilder tidigare ansetts sakna 

objektiva analysmetoder. En förändring inleddes från flera håll under 1900-talets 

andra hälft. Bildsemiotiken gav då uppmärksamhet åt vardagens bilder och dess 

potential som historiskt källmaterial, sociologen Pierre Bourdieu bidrog till att 

avmystifiera konstvärlden och dess bildproduktion, medan postmodernismen 

suddade ut genregränserna och bjöd in till mer gränsöverskridande forskning.26 

 När vår kultur ställs inför att definiera sig själv blir det gärna en fråga om 

teknologier, såsom kamerans intåg och utbredning. Betydligt sämre är vi på att 

registrera de tolkningspraktiker och den idéproduktion som utvecklas kring dessa 

                                                   

25 Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander, ”Bilden som källa”, i Mer än tusen ord: Bilden och 
de historiska vetenskaperna, red. Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander, Lund 2001, s. 8 f. 
26 Andersson, Berggren och Zander, s. 10. 
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handfasta tekniker, skriver konsthistorikern och bildforskaren Lena Johannesson.27 

Det finns ett meningsskapande kring bilder som sker i det fördolda, i mörkrummet 

som Johannesson väljer att benämna det (i vidgad immateriell bemärkelse), som inte 

enbart påverkas av tekniska och kemiska hantverksmetoder. Johannessons 

mörkrumsmetafor gäller för allt konstskapande och alla bildmedier. I allt 

bildskapande finns ”ett mörkt rum av inåtvändhet”, där verklighetsförankringen 

underordnas ”det förslag till seende och tolkning som det slutliga verket alltid 

utgör”.28 

Det är där som konstverket får sin märkliga särart av både allmängiltig vision och en 

mycket privat och okodad version av allmänmänskliga känslolägen och dilemman. All 

konst är tveeggad i den bemärkelsen att den uttrycker sin tid och bär dess koder, 

samtidigt som den uttrycker en enskild människas försök att säga något personligt om 

det generella. Därför är artefakterna också tacksamma att undersöka strukturellt och i 

diakrona skov. 

 Ty mörkrumsmetaforen kan utvidgas ytterligare och stå för hela den kulturella 

smältdegel, vari tankar föder bilder och mentala bilder vaskas fram i form av konstverk 

och myter, ideologier, skrönor och fördomar. 29 

Johannessons bok Mörkrum & transparens kretsar i huvudsak kring det sena 1700-

talets och 1800-talets bildkultur. Begreppet transparens fick under den tiden nya 

innebörder, bland annat med anledning av den s.k. realismen inom bildkonsten. 

Gamla konstepokers symbolism bröts upp och ersattes av mer naturgivna motiv: 

genremåleri, friluftsmåleri, xylografiska reportagebilder, etc. ”Med denna förväntan 

på ett direkt och icke-symboliskt visuellt tilltal, stegrades också illusionen av ett helt 

transparent bildspråk”, skriver Johannesson.30 Som Johannesson visar handlar det 

dock om just illusioner med åtskilliga inslag av nya sekulära symbolvärden, som 

övertog den plats som tidigare fyllts ut av änglar och demoner. 

 Vi är mer intuitiva när vi tolkar bilder än vad vi är med texter. ”Vi reagerar på 

bildbudskap likartat med hur vi varseblir visuella stimuli i vår omvärld”, skriver 

Johannesson. ”Bilden blir snabbt en del av vårt perceptuella rum, och vi reflekterar 

                                                   

27 Lena Johannesson, Mörkrum & transparens: studier i europeisk bildkultur och i bildens historiska 
evidens, Stockholm 2001, s. 8. 
28 Ibid. 
29 Johannesson, s. 8. 
30 Johannesson, s. 10. 
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inte över hur vi utför tolkningsprocessen.”31 Vårt undermedvetna förhållande till 

bilder som direkt avläsbar yta, en slags förment transparens, leder lätt till skeva 

uppfattningar om vad bilden egentligen kan sägas illustrera.32 Vi är alltjämt beroende 

av språket för att kunna förmedla historiska bilders mening och informationsvärde.33 

 En bild som är menad att tjäna som historisk källa, och inte enbart utgöra en 

illustration, utmärker sig vanligtvis med en noggrann redovisning av bildkällans 

proveniens, upphovspersoner, tillverkningsteknik etc.34 Enligt Sven Hirn bör 

historiker gå varsamt fram vid bildpublicering genom att ”respektera bildernas 

komposition och ursprung”, samt ange förvaringsplats och upphovsmannens 

identitet; ”i dessa avseenden”, skriver Hirn 1991, ”är försyndelserna fortfarande 

allmänt förekommande och en uppryckning nödvändig.”35 Problematiken har behållit 

sin aktualitet. ”Frågor om det visuella”, skriver Kari Andén-Papadopoulos 2008, 

”befinner sig fortfarande till stor del i medievetenskapens döda vinkel.”36 

 Vagt presenterade illustrationer riskerar att befästa förutfattade meningar och 

godtyckliga slutsatser, medan en sakligt specifik bildåtergivning snarare kan tillföra 

ny kunskap som med omsorgsfull hantering förmår nyansera tidigare 

föreställningar.37 Det gäller alltså för uppslagsverkens del att vara sakligt specifika 

angående bildernas motivinnehåll, materiella beskaffenhet och proveniens, för att 

bilderna ska kunna godtas som historiskt källmaterial snarare än som projektionsytor 

för förutfattade meningar. Detta sätt att handskas med bilder är en relativ 

nymodighet i förhållande till skriftbaserat historiebruk, vilket kan förväntas sätta 

olika spår i uppslagsverkens bildremedieringar beroende på hur gamla bilderna är. 

 

  

                                                   

31 Johannesson, s. 228. 
32 Jfr Johannesson, s. 228 f och 243. 
33 Johannesson, s. 229 ff. 
34 Johannesson, s. 239. 
35 Sven Hirn, ”Stillbilden publikt exponerad – ett finländskt perspektiv”, i Icke skriftliga källor, red. 
Anders Brändström och Sune Åkerman, Umeå 1991, Forskningsrapporter från Historiska Institutionen 
vid Umeå Universitet, s. 43–62. Citerat efter Johannesson, s. 239. 
36 Kari Andén-Papadopoulos, ”Medievetenskapens döda vinkel: Pantextualism till visuell 
mediekultur”, i Mediernas kulturhistoria, red. Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars, 
Stockholm 2008, Kungliga Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv 8, s. 294. 
37 Jfr. Johannesson, s. 242. 
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Bildbyråer/bildarkiv 

Bildbyråerna och övriga bildförmedlande arkivinstitutioner har haft särskild 

betydelse för de uppslagsverk som velat återge historiskt riktiga bilder av det 

förflutna. Pressfotografen Per Anders Thunqvists ganska subjektiva framställning 

… mer än tusen ord: 50 års bildhantering i Sverige får här tjäna som källa till ett 

område som mig veterligen inte ägnats närmare vetenskapliga studier. Thunqvists 

bok handlar om svensk hantering av pressfoton 1950–2000 (i förbigående berörs 

några parallella fotomarknader: porträttfotografi, reklamfotografi, 

vykortsmarknaden, samt försäljning av kolorerade foton på gårdar och villor).38 

Efterfrågan på pressbilder ökade kraftigt under 1940-talet, och för att organisera 

djungeln av prissättningar bildade branschens egna en fristående organisation 1950 

för att fastställa gemensamma bestämmelser om prissättning och leveransvillkor.39 

Två år senare ingick 71 medlemsföretag i denna Bildleverantörernas förening 

(BLF).40 Den äldsta bildbyrån från starten var bildad 1923. BLF:s allra första 

ordförande Harald Althin hade förutom bildbyrån Telegrafbild (med start 1929) 

dragit igång (1936) vad som utgjorde Sveriges största bildbyrå fram till hösten 1998: 

Pressens Bild.41 

 På senare år har antalet bildbyråer koncentrerats. Scanpix, som bildats av 

mediebolaget Schibsted 1999 (genom en sammanslutning av flera nordiska 

bildbyråer), slogs samman med den då Bonnier-ägda Pressens Bild 2006. Namnet för 

den sammanslagna bildbyrån blev Scanpix. Sedan 2007 ägs den av Tidningarnas 

Telegrambyrå och är en av de största i Europa.42 

 Det är ett allt vanligare problem inom bildhanteringen, skriver Thunqvist 2000, 

att lokalisera historiska bilder med motiv från ett visst geografiskt eller kulturellt 

område. ”Förr var bildarkiven ofta lokaliserade till en känd fotograf inom det aktuella 

området eller skeendet. [---] Så är inte fallet numera, vilket borde beaktas mera av 

personer i ledande ställning. De skulle i tid ta ansvar för att organisera en 

centralisering av arkiven, vilka är en värdefull resurs för framtiden.”43 Nio år senare 

                                                   

38 Per Anders Thunqvist, … mer än tusen ord: 50 års bildhantering i Sverige, Hägersten 2000, s. 18 f. 
39 Thunqvist, s. 47 f. 
40 Thunqvist, s. 49. 
41 Thunqvist, s. 13. 
42 ”Pressens Bild”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/pressens-bild 2012-03-29; 
”Scanpix”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/scanpix 2012-03-29. 
43 Thunqvist, s. 63. 

http://www.ne.se/lang/pressens-bild%202012-03-29
http://www.ne.se/lang/scanpix
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skriver forskarna Anna Dahlgren och Pelle Snickars att initiativet K-samsök 

potentiellt skulle kunna utvecklas till en samlande sökportal för alla fotografier i 

svenska museer, arkiv och bibliotek. Men en sådan universallösning finns alltså ännu 

inte.44 

 Kommersiella aktörer har generellt sett varit snabbare med att digitalisera sina 

bildarkiv, än vad ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer) varit. Det gäller både i 

Sverige och utomlands.45 Följden har varit att våra digitala bildkällor länge 

dominerats av kommersiella aktörer och diverse användarorienterade projekt som 

Wikimedia Commons. En betydande del av det fotografiska kulturarvet har 

kommersialiserats, konstaterar Dahlgren och Snickars. ”Utan att förfasa sig alltför 

mycket över detta kan man likafullt konstatera att presentationen av fotografiskt 

arkivmaterial understundom sker på ett flagrant och föga arkivmässigt sätt.”46 När 

Dahlgren och Snickars beskriver 1990-talets globalt sett största digitala bildarkiv är 

en av slutsatserna att dessa varit betydligt mindre benägna att förmedla historiskt 

specificerad metadata kring sina bilder, än vad ABM-sektorn skulle ha varit.47 

 För de kulturella minnesinstitutioner som valt att tydligt interagera med 

användardrivna nätplattformar, utan att för den delen inbjuda till vilken 

bildanvändning som helst, har lösningen varit att använda creative commons-

licenser (CC). De innebär en märkning som visar hur bilden (i teorin) får lov att 

användas. ”I praktiken råder dock djungelns lag på nätet”, resonerar Dahlgren och 

Snickars om den på många sätt binära situation som gäller för digital publicering: 

”antingen lägger man ut bilden (ett), eller så gör man inte det (noll).”48 

 Minnesinstitutionernas tveksamhet handlar i praktiken inte helt och hållet om en 

vilja att skydda de egna upphovsrättigheterna. På samma gång finns en olust inför att 

släppa fritt det material man inte har någon ensamrätt till. Att hävda upphovsrätt till 

följd av själva medieringen från fysisk bild till binär kod låter sig inte göras med stöd 

av lagen, men har varit ganska vanligt förekommande. Den som utan kreativ 

iscensättning reproducerar en bild har helt enkelt inte en lagstadgad rätt att betraktas 

                                                   

44 Anna Dahlgren & Pelle Snickars, ”I bildarkivet – en introduktion”, i I bildarkivet: om fotografi och 
digitaliseringens effekter, red. Anna Dahlgren & Pelle Snickars, Stockholm 2009, Kungl. Biblioteket: 
Mediehistoriskt arkiv 13, s. 23. 
45 Dahlgren & Snickars, s. 10. 
46 Dahlgren & Snickars, s. 11. 
47 Ibid. 
48 Dahlgren & Snickars, s. 13. 
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som upphovsrättsinnehavare. 49 Minnesinstitutioner vill sällan att privata aktörer ska 

tjäna pengar på ett gemensamt kulturarv, skriver Dahlgren och Snickars, ”men 

samtidigt bör detta arv tillgängliggöras i bred bemärkelse, något som Wikimedia 

Commons (för tillfället) gör bäst”.50 

 Denna min beskrivning av bildbyråernas och ABM-sektorns bildarkiv tjänar till att 

belysa en relativt eftersatt situation vad gäller bildmaterialets tillgänglighet och 

metadata, och där aktörer inom ABM-sektorn varit senare ute på den digitala banan 

men samtidigt mer omsorgsfulla i vad de förmått tillgängliggöra. 

 

Upphovsrätt rörande fotografier 

Eftersom uppsatsens empiri i praktiken mest handlar om fotografiska bilder är 

följande genomgång av upphovsrättigheter så gott som helt inriktad på rättigheter 

kring just fotografier. Upphovsrättslagen (URL), som antogs i början av 1960-talet, är 

central för användning av svenska bilder på både NE.se och WP. Lagen har som 

princip att bestämmanderätten rörande intellektuella och kreativa verk upphör 70 år 

efter upphovsmannens död.51  

 Även om det fastslagits en mängd konventioner och minimiavtal på internationell 

nivå är upphovsrättslagstiftningen relativt icke-global. Globalt märks en historisk 

skillnad mellan den angloamerikanska copyright och den franska droit d’auteur. Den 

förra handlar i förstone om att tillfredsställa förlag/företag/marknaden, medan den 

sistnämnda mer utgår från författares eller motsvarande kreatörers rättigheter.52 Eva 

Hemmungs Wirtén konstaterar att det vi kallar upphovsrätt på sätt och vis även är en 

användarrätt. Det är två sidor av samma mynt som ska balanseras mot varandra. Vad 

som anses utgöra lämplig balans däremellan har med många sorters subjektiva 

avvägningar att göra, och påverkas uppenbart av tidskontexten.53 

 Fotografier fick rättsligt skydd i Sverige redan med 1897 års Lag angående rätt att 

                                                   

49 Dahlgren & Snickars, s. 15. 
50 Dahlgren & Snickars, s. 16. 
51 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, SFS 1960:729, kap. 4, paragraf 
43 och 44, hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/ 2012-05-08. 
52 Eva Hemmungs Wirtén, ”Litteraturens lag: Att forska om upphovsrätt (tvärvetenskapligt)”, Tidskrift 
för litteraturvetenskap, 2006:3-4, s. 10 f. 
53 Hemmungs Wirtén, s. 11. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
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återge fotografisk bild, med fem-årigt skydd,54 vilken övergick i 1919 års fotolag, som 

i vissa hänseenden stärkte fotografens rätt och förlängde skyddstiden till att gälla 15 

år efter att bilden publicerats.55 När 1919 års fotolag förbereddes hade fransk lag 

redan gett fotografier konstnärligt skydd. Men i Sverige, skriver Martin Fredriksson, 

ansågs istället ”fotografiet vara ett kemiskt avtryck av verkligheten som enbart formas 

av fotografens hantverkskunnande”, vilket anknöt till skandinavisk och tysk tradition 

där fotografierna endast fick ”teknisk skyddsrätt”.56 Ej heller när den förhållandevis 

teknikoberoende URL infördes i början av 1960-talet ansågs tiden mogen för att 

lagtekniskt likställa fotograferande med övrig bildframställning. Decennierna 

närmast fram till 1994, när fotografierna slutligen skrevs in i URL, gällde skyddstiden 

25 år för fotografisk bild eller – som undantagsfall vill säga – 50 år efter fotografens 

död ifall det rörde sig om fotografiskt verk av särskilt konstnärligt eller vetenskapligt 

värde.57 Immaterialrättsjuristerna Peter Danowsky, Jan-Erik Ehne och Göran 

Luterkort skriver i en handbok från 1980: 

Det är givetvis svårt att bestämt ange vad som är konstnärliga eller vetenskapliga bilder. 

Ytterst – vid en tvist – avgör en domstol frågan, kanske efter yttrande från 

konstakademien eller annan sakkunnig. 

 Helt klart är att sådana bilder som säljs som konstnärliga och som ställs ut på 

konstmuseer har den längre skyddstiden. Som exempel på vetenskapliga bilder kan 

nämnas Lennart Nilssons bilder från människokroppen. 

 Reportagebilder för tidningar torde knappast – även om de är mycket bra – omfattas av 

den längre skyddstiden.58 

De fotografiska verk/bilder som fram till 1994 blivit fria pga. hög ålder har förblivit 

fria sedan dess, enligt övergångsbestämmelserna från 1994.59 Det innebär att 

                                                   

54 Per Jonas Nordell, Rätten till det visuella, Stockholm 1997, Rättsvetenskapliga biblioteket: nr 5, s. 
96. 
55 Martin Fredriksson, Skapandets rätt: ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska 
upphovsrättens historia, Göteborg 2009, s. 211. 
56 Fredriksson, s. 216. 
57 Maria Eka, Bildjournalisten och upphovsrätten, Stockholm 1987, Skrifter utgivna av Institutet för 
immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet nr 42, s. 38 ff. 
58 Peter Danowsky, Jan-Erik Ehne, Göran Luterkort, Bildrätt: fotografier och teckningar i lagar och 
avtal, Stockholm 1980, s. 51. 
59”Bestämmelserna om upphovsrättens giltighetstid i 43 och 44 §§ tillämpas på fotografiska verk som 
har kommit till före ikraftträdandet endast under förutsättning att skyddstiden enligt äldre 
bestämmelser inte har löpt ut vid ikraftträdandet.” Källa: ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk”, SFS 1960:729, hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/ 2012-05-08. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/
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exempelvis Wikipedia fritt kan återge större delen av i Sverige framställda fotografier 

tagna före 1969, utöver de begränsade antal bilder som släppts under fri licens. 

 Föreställningen att själva digitaliserandet av en bild i sig skapar ett kreativt värde 

av det slag som skyddas av upphovsrättslagen saknar grund i exempelvis svensk 

upphovsrättslag och i amerikansk copyright, men har varit juridiskt argumenterbart i 

åtminstone Storbritannien så sent som 2009.60 Därför är det kanske potentiellt 

betydelsefullt att också veta var bilden blivit digitaliserad, även om det rör sig om ett 

URL-fritt foto från Sverige. Är den likväl digitaliserad i Storbritannien kan det till 

synes få juridiska följdverkningar, med tanke på det oklara läget som rådde 

åtminstone 2009. 

 

Nationalencyklopedin/NE.se 

NE publicerades ursprungligen som bokverk i 20 band på Bokförlaget Bra Böcker 

(BBB) åren 1989–96, varefter den kompletterats med ordböcker (1995–96), 

årsböcker (1997–), atlas (1998) och supplement (2000). Komprimerade versioner har 

gjorts (2008; 2009–2010) i uppsättningar om tre respektive 20 band. NE har sålts i 

digital form sedan 1997, till en början på CD-ROM, och på Internet sedan maj 

2000.61 

 När NE presenterar sig självt som uppslagsord i NE.se inleds historieskrivningen 

1977, då en statlig kommitté tillsattes med uppdrag att utreda frågan om utgivning av 

ett nytt svenskt uppslagsverk, vilket ledde till det statliga uppdrag försedd med statlig 

lånegaranti som tilldelades BBB 1985.62 Men uppslagsverket har i viss mån en längre 

förhistoria än så. 

 BBB grundades 1965 och var från starten en renodlad bokklubb, vars koncept var 

att regelbundet tillhandahålla bokpaket, utan köptvång och med efterskottsbetalning, 

till en mängd prenumeranter. Förlagets grundare Rolf Janson hade till BBB ett 

danskt förlag till förebild och finansiär som också kom att styra mycket av 

                                                   

60 Dahlgren & Snickars, s. 8. 
61 Kari Marklund & Arne Ekman, “Nationalencyklopedin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/nationalencyklopedin 2012-03-29. 
62 Ibid. 

http://www.ne.se/lang/nationalencyklopedin
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utgivningen under det första decenniet. Efter några bokpaket med endast romaner 

började paketen kompletteras med faktaböcker i storformat, enligt dansk idé.63 

 1973 var på flera sätt ett märkesår i BBB:s historia. Då blev förlagsgrundaren Rolf 

Janson ensam ägare till BBB64 och Bra Böckers Lexikon (BBL, 25 band) började att 

ges ut.65 BBL var en i grund och botten försvenskad variant av en dansk bearbetning 

av ett italienskt uppslagsverk på 20 band, som dåvarande danska BBB-ägaren köpt 

rättigheter till, inklusive bildrättigheter för hela Skandinavien. Idén var alltså den 

gången att utnyttja det danska materialet och göra en svensk text till denna.66 BBL 

beskrivs som ”ett populärvetenskapligt uppslagsverk”, medan efterföljaren NE 

kommit att profileras som ett ”allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund”.67 I 

samband med att första BBL-bandet gavs ut i mars 1973 uttryckte Rolf Janson: 

Vi bygger utan förutfattade meningar på den rikt färgillustrerade häftesutgivning som 

skett i Italien och som sådana förlag som Elseviers i Holland vidareutvecklat. Det ger oss 

80 procent av illustrationerna, […]68 

BBB:s intresse för NE var inte självklart. Det beskrivs att man på BBB var allmänt 

emot att lägga ett anbud. Några veckor före sista anbudsdatumet ska Rolf Janson ha 

samlat ledningsgruppen och argumenterat för en ansökan. Enligt vad han senare 

återgett bad han sina ledningsmän förställa sig ett scenario tio år framåt ”när någon 

av våra konkurrenter sitter med Sveriges finaste kunskapsförråd, antagligen i en 

dator, och ur den kan plocka fram och göra böcker om astronomi, geografi, historia 

osv. Då ska jag säga till er: Tror ni det var rätt att vi inte försökte”.69 Så tillvida 

handlade det alltså om en långsiktig möjlighet till kostnadseffektiv remediering. 

Detta ”tog skruv och vände alltihop”, enligt Janson. Det avgörande, enligt samma 

artikel, var dock vad som väl kan beskrivas som en fråga om kognitiv auktoritet, 

                                                   

63 Kenneth Andersson, Organisatorisk inlärning vid produktutveckling med exempel från 
förlagsbranschen: en studie av teknologi med låg rutinmässighet, Lund 1983, Diss: Lunds 
universitet, s. 54. 
64 Andersson, s. 57. 
65 Andersson, s. 183. 
66 Andersson, s. 187 ff. 
67 ”Bra Böckers Lexikon”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/bra-böckers-lexikon 
2012-03-29; Kari Marklund & Arne Ekman, ”Nationalencyklopedin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/nationalencyklopedin 2012-03-29. 
68 Rolf Janson i Veckans Affärer 1973-03-22. Citerat efter Andersson, s. 190. 
69 Nils Gunnar Nilsson, ”Fantomens fadder vill bli läromedelsgigant”, Sydsvenskan 1991-12-29. 

http://www.ne.se/lang/bra-böckers-lexikon
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nämligen ”insikten att den som skulle få uppdraget, han blir auktoriserad. ’Och det är 

mer värt än de där pengarna du får av staten.’”70 

 Regeringsuppdraget stipulerade att uppslagsverket skulle utges i tryckt form, och 

att bilderna fick uppta cirka 20 procent av ytan.71 NE:s remediering till digital form 

har skett utan statlig inblandning, men förutspåddes av Rolf Janson redan då 

uppdraget fastställdes 1985: 

 – Så småningom hoppas jag att folk ska kunna ringa upp våra datorer från sina egna 

hemdatorer och på det viset också kunna få information, säger Rolf Jansson. 

 – Det här uppslagsverket kanske blir det sista med tryck på papper. I framtiden 

kommer säkerligen all sådan information att bara finnas tillgänglig i datorer.72 

Rolf Janson beskrev i samma intervju att BBL varit ett uppslagsverk för folkhemmet, 

medan NE ”ska mer vara för den så kallade eliten”. Med dessa något skilda 

målgrupper är det kanske inte så konstigt att BBL fortsatt kom att utges i både en 

tredje och en fjärde bearbetning under 1990-talet.73 

 Sådana var alltså de bakomliggande visionerna kring uppslagsverket. Med det sagt 

kan det vara på plats att titta närmare på principerna kring uppslagsverkets 

utformning/innehåll. 

 Källhänvisningar förekommer sparsamt i NE/NE.se, vilket i och för sig inte 

behöver ses som något anmärkningsvärt för ett brett uppslagsverk i åtminstone tryckt 

form. Att uppslagsverkets artiklar under 30 rader är osignerade beror främst på 

”administrativa skäl som har att göra med upphovsrätt”, enligt 

Nationalencyklopedins egen utsaga.74 I övrigt är artiklarna signerade. Experterna 

bakom NE-artiklarna har ofta skrivit böcker som av andra använts som källor i 

ämnet: ”Det finns därför inga direkta källhänvisningar till NE:s uppslagsordstexter. 

Däremot kan det hända att det finns länkar till andra webbsidor för inspiration och 

                                                   

70 Ibid. 
71 ”Historia: Om NE-projektet”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/static/about/history.jsp 
2012-03-30. 
72 Pelle Ahrnstedt, ”Paketlösningen blev det stora lyftet”, Expressen 1985-08-11. Jansson (eg. Janson) 
är felstavat i artikeln. 
73 ”Bra Böckers Lexikon”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/bra-böckers-lexikon 
2012-03-29. 
74 ”Källkritik och NE”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/static/about/kallkritik_och_ne.jsp 2011-12-05. 
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vidare läsning.”75 Bildernas källhänvisningar är likaså tämligen minimala, vilket väl 

ligger i linje med NE:s nämnda policy om begränsade källhänvisningar i övrigt. 

 NE.se profilerar sig som något helt annat än Wikipedia: ”Vem som helst kan inte 

skriva eller gå in och ändra vad någon annan har skrivit.”76 Det publiceras ingen 

metainformation om ändringarna på NE.se. Till en början var det av en mängd 

tekniska skäl, men sedan har det berott på att man inte velat visa när artiklar varit 

uppdaterade eftersom det kan anses missvisande, vid exempelvis detaljjusteringar i 

långa texter. En annan uppfattning har varit att det skulle se mindre bra ut om det 

finns vissa artiklar som inte är uppdaterade på länge – detta gäller framförallt 

historiska artiklar.77 Som det är nu kan den rekommenderade litteraturens 

utgivningsår i många fall ge enda tydliga vinken om att något hänt med 

uppslagsordet på en viss tid. De ska dock inte tas som intäkt för att artikeln i övrigt 

blivit uppdaterad. Enligt Söderbergs uppskattning är det generellt vanligare att 

artiklarna ändrats i annat avseende än att nyutkommen litteratur lagts till. Och olika 

redaktörer lägger in olika mycket av den varan: en del redaktörer lägger in många nya 

litteraturhänvisningar till artiklarna, andra gör det nästan inte alls.78 

 Hur Nationalencyklopedin ser på sitt bildbruk är outtalat på den egna 

webbplatsen. Ren fakta finns där emellertid; NE.se innehåller omkring 545 000 

artiklar respektive 25 000 bilder (inklusive över 2 000 kartor).79 Enligt Per Söderberg 

är de flesta bilderna på dagens NE.se antingen bilder företaget självt framställt (och 

äger) eller sådana det köpt in via bildbyråer. Till originalversionen av NE (1989–96) 

användes över 5 000 bildleverantörer, enligt vad min informant vill minnas. 

 Vad gäller bildtexterna är det inte sagt att det alltid är artikelförfattaren som 

skrivit dessa. Många av NE-skribenterna var gamla redan när NE-texterna skrevs i 

slutet av 80-talet/början av 90-talet, och många av dem har sedermera dött. När 

”deras” artiklar förses med ny bild blir det en ny skribent eller ämnesredaktör som 

skriver bildtexten. Inte heller under NE-produktionen fanns det någon strikt 

bestämmelse om vem som skrev bildtexterna. Väldigt ofta har ämnesredaktören 

                                                   

75 Ibid. 
76 ”NE.se som källa”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/static/about/nese_som_kalla.jsp 
2011-12-05. 
77 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10. Jfr Josefin Bylander, Dzejna Seta & 
Sophie Truedsson, ”Kunskap om Kunskap: En fallstudie av Nationalencyklopedin AB”, 
kandidatuppsats vid sektionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i Halmstad, 2007, s. 26. 
78 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10. 
79 ”NE.se i siffror”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/static/about/siffror.jsp 2011-12-05. 
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skrivit bildtexterna, eftersom det var ”jäkligt bråttom hela tiden. [---] Det som alltid 

kom allra, allra sist som skulle slängas in i panik i slutet var bilderna, och då hann 

man inte alltid gå tillbaka till artikelförfattaren och få de skrivna utan man fick skriva 

och skicka dem för granskning kanske […] så där. Så därför har det nog ofta [varit] så 

att ämnesredaktörerna själva skrivit bildtexter.”80 

 Ibland har man tvingats använda bilder inskannade från tryckta böcker, när de 

inte funnits att få tag i på annat sätt, men det har oftast blivit dålig kvalitét. På nätet 

tolererar man mycket lägre bildupplösning, vilket är fördel för Wikipedia.81 

 Under webberan har NE använt färre bildleverantörer. Tiden har varit knappare 

vilket drivit på den utvecklingen, inte minst med tanke på avtalshantering. Man 

föredrar att betala en gång för var bild för en användning på webben som då sträcker 

sig så länge de har ett löpande avtal med bildbyrån. Runt 1999/2000 gjordes en stor 

ansträngning när man kontaktade alla NE:s bildleverantörer med förfrågan om 

Nationalencyklopedin kunde få återanvända bilderna i digital form och till vilken 

ersättning i sådant fall. Somliga bildleverantörer svarade inte, och somliga svarade 

nej, men många gick med på remediering mot förnyad betalning. Många bilder från 

bokversionen kom på så vis att leva vidare i NE.se, och till somligt har det ordnats 

ersättningsbilder.82 Det har inte varit problemfritt med upphovsrätten och företagets 

hantering av bilder. I årsredovisningen från 2003 berättas att ett slutligt avgörande i 

en tvist om bildrättigheter medfört en tillfällig utgift på 5 miljoner kronor.83 

 Bilder på NE.se har brukat tillkomma till följd av att de köpts in till nya böcker 

som förlaget producerat.84 I ett reportage på NE.se från 2008 berättar dåvarande 

bildchefen Sara Jonasson om den nya trebandsutgåvan och dess uppfräschning av 

bilder: 

– Vissa bilder har vi varit tvungna att byta ut, exempelvis många porträtt på nu levande 

personer som blivit äldre sedan NE i 23 band var klart. ”Klassiska” bilder eller bilder vi 

tycker är bra på i dag levande personer som redan är med i NE har vi behållit, men är 

personen i fråga aktiv och synlig så har vi ofta skaffat en ny och aktuellare bild. Bilden på 

Ingmar Bergman ser exempelvis ut precis som vi minns honom. Förr var många fler 

                                                   

80 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Årsredovisning för Nationalencyklopedin AB räkenskapsåret 2002/03, s. 2. 
84 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10. 
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bilder svartvita, men samma motiv i färg kan ibland ge mer information. Meningen med 

bilden är att den ska vara informationsbärande och lättillgänglig.85 

Med tiden har NE kommit att betrakta gratistjänster som Google och Wikipedia som 

sina värsta konkurrenter.86 De ca 64 000 artiklarna från 2008 års kortversion av NE 

lades upp (med vidhängande bilder) på NE.se, och var fullt tillgängliga för gratis 

läsning 2008–11.87 Som utvecklingen ser ut kommer förmodligen NE – enligt Per 

Söderbergs bedömning – också att styras mer mot common-bilder i sitt bildbruk, och 

då alla sorters bilder, inte bara sådana som är rättighetsmässigt utslocknade i kraft av 

hög ålder. Så har man inte gjort så mycket hittills, även om det i någon mån 

förekommit gratisbilder redan. 

 Det faktum att NE i sin ursprungliga tappning varit förankrad i regeringen och 

hovet (det senare med anledning av symbolen Tre kronor)88 har varit en lycklig 

omständighet för företaget in på 2000-talet. ”För att vårda sin position”, skriver 

uppsatsförfattarna Bylander, Seta och Truedsson 2007, ”är NE noga med att berätta 

om företagets historia så ofta de kan.” Vidare skriver de: 

Tack vare den halvstatliga stämpeln har NE en fördel då det kommer till att positionera 

sig i skolan. Varumärket har en seriös och pålitlig framtoning, som gör att de accepteras 

även i skolmiljö. NE citeras även ofta som källa då det skrivs inom olika fackområden. [--

-] Utan den prestige och respekt som varumärket NE besitter hade lanseringen [av 

NE.se] krävt betydligt mer marknadsföring. Skälet till att kunderna är villiga att betala 

för NE:s Internettjänst ligger mycket i varumärket, då det symboliserar trovärdighet och 

kvalitetsgranskning. 89 

Det ska väl inte heller förringas att NE också under senare år lyckats integrera med 

statligt avtalad kunskapsförmedling (inte minst med Utbildningsradion).90 

Sammantaget är det varumärket som är NE:s största tillgång, skriver Bylander, Seta 

                                                   

85 Filippa Boijsen, ”Ett uppslagsverk blir till”, NE.se 2008-09-25, hämtat från 
http://www.ne.se/rep/ett-uppslagsverk-blir-till 2012-03-31. 
86 Bylander, Seta & Truedsson, s. 26. 
87 Kari Marklund & Arne Ekman, “Nationalencyklopedin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/nationalencyklopedin 2012-03-29. 
88 Bylander, Seta & Truedsson, s. 25. 
89 Bylander, Seta & Truedsson, s. 28. 
90 Jfr Bylander, Seta & Truedsson, s. 29, samt Kari Marklund & Arne Ekman, “Nationalencyklopedin”, 
NE .se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/nationalencyklopedin 2012-03-29. 
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och Truedsson.91 Här har vi alltså att göra med ett uppslagsverk som mycket 

medvetet och långtgående satsat på ren auktoritetskunskap. 

 

Wikipedia 

Wikipedia står som sagt i ett slags motsattsförhållande till NE.se, vad gäller sättet att 

kommunicera kunskap, men är också en utveckling av densamma. Vår tids 

västerländska bild av vad som utgör en encyklopedi har hängt med från 1700-talet 

och en upplysningstradition som utmanade medeltidens slutna 

kunskapsuniversum.92 ”Sedan dess”, skriver Jutta Haider och Olof Sundin 2011, ”har 

kunskap setts som mer eller mindre provisorisk, tidsbunden och ackumulativ. I 

Wikipedias ständiga nya versioner av sina artiklar har denna utveckling dragits till 

sin spets.”93 Enligt Haider och Sundin påminner Wikipedia i sina funktioner en hel 

del (i högre grad än äldre encyklopedier) om arkiv, bibliotek och museer. I synnerhet 

om man ser till hur dessa institutioner utgör rum för kunskaps- och 

kulturproduktion.94 

 Enskilda användare, eller wikipedianer som de mer frekventa bidragsgivarna ofta 

kallas, har stor frihet att ändra i uppslagsverkets innehåll, men det betyder inte att 

allt innehåll ständigt omkullkastas och byggs upp från grunden. ”Wikipedia är 

förvånansvärt robust”, konstaterar Haider och Sundin, och ser delvis förklaringar till 

detta i form av teknologin (MediaWiki) och de regler som guidar användarna. Den 

viktigaste regeln är att artiklarna ska skrivas från en neutral synvinkel. Istället för att 

eftersträva objektiva artiklar handlar denna princip om ”att rättvist redogöra för alla 

sidor i en konflikt genom att inte låta artiklarna konstatera, antyda eller insinuera att 

den ena sidan har rätt”.95 Med denna huvudregel överges den traditionella 

encyklopedins strävan att representera ”den sanna, eller i alla fall den bästa, 

kunskapen”, skriver Haider och Sundin.96 Neutralitetsregeln förstärks av riktlinjen 

att ingen originalforskning ska användas så länge den inte kan verifieras via 

                                                   

91 Bylander, Seta & Truedsson, s. 34. 
92 Jutta Haider & Olof Sundin, ”Wikipedia, heterotopi och versioner av kulturella minnen”, HUMAN 
IT 2011:3, s. 3. 
93 Haider & Sundin, s. 4. 
94 Haider & Sundin, s. 9.  
95 Haider & Sundin, s. 10. 
96 Ibid. 
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refererade källor utanför Wikipedia. ”I de utanförliggande rummen, de externa 

källorna, finns legitimiteten för att det som skrivs i Wikipedia är ’verkligt’ utanför 

Wikipedia”, skriver Haider och Sundin.97 

Så länge som en artikel har encyklopedisk relevans enligt Wikipedias policy och så länge 

som den är skriven utifrån en neutral synvinkel och verifierad genom externa källor har 

den sin plats i uppslagsverket.98  

Vidare skriver Haider och Sundin, i en utläggning som påminner om Kylhammars 

resonemang om seminarieformens betydelse för spridande av metakunskap: 

Hierarkier inom Wikipedia är jämförelsevis platta och experter har inte mer att säga till 

om än andra användare. Däremot lutar sig Wikipedia tungt mot experter utanför 

Wikipedia genom policyn om verifierbarhet.99 [---] Wikipedias författare uppmuntras att 

använda [diskussionssidorna] som ett slags seminarierum där man kan diskutera, 

debattera och argumentera för de ändringar man har gjort i en artikel.100 

Man kan med Haiders och Sundins ord tala om Wikipedia som en dörr mellan ett 

digitalt landskap och en traditionell tryckkultur (”genom att den senare till stor del 

fungerar som en garant för den förras trovärdighet”).101 

 Registrerade och inloggade användare lämnar efter sig automatiska signaturer 

(användarnamn eller IP-nummer) vid sina redigeringar, som länkar till 

användarsidor med (potentiellt sett) information om signaturens identitet, intresse 

och meriter. Detta kan i någon mån jämföras med NE, som på särskilda sidor 

presenterar sina medarbetares fullständiga namn, meriter och ansvarsområden (i 

både tryckt och nätbaserat format). Man kan också jämföra med äldre decenniers 

bruk av signaturer i dagspress och periodica. Den intresserade kunde vända sig till 

biografiska uppslagsböcker av typen Vem är det för att i bästa fall frambringa både 

namn och allsköns karriärmässig data, och i annat fall stå ovetandes om signaturens 

identitet. 

 Det finns en viss hierarki bland användare i förekomsten av administratörer. 

Känsliga sidor är skrivskyddade, permanent (ex. huvudsidan) eller tillfälligt (ofta 

                                                   

97 Haider & Sundin, s. 12. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Haider & Sundin, s. 14. 
101 Haider & Sundin, s. 12. 
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kontroversiella sidor/ämnen). Och skadeverkande användare eller IP-adresser kan 

stängas av från sina möjligheter att delta.102  

 För att korrekt bedöma innehållet på WP är det, på grund av upphovets osäkerhet, 

avgörande för läsaren att känna till uppslagsverkets olika former av 

kontextualiserande metadata. Olof Sundin, Helena Francke och Jack Andersen lyfter 

fram WP-artiklarnas diskussionssidor som främsta exempel. 

Vidare är det möjligt att se hur många författare som varit inblandade genom att studera 

historikens versionskontroll. Med flera författare kan artikeln möjligtvis ses som mer 

balanserad. Även om författarna är anonyma kan brukarna se vad pseudonymerna har 

bidragit med vid författandet av andra artiklar. Detta kan bidra till bedömningen av 

författarnas trovärdighet.103 

Wikipedia uppdateras ständigt men har samtidigt även tagit beständighet och 

varaktighet till en ny nivå, som Haider och Sundin uttrycker det. ”I Wikipedia är alla 

versioner av alla artiklar alltid tillgängliga för alla.”104 Då alla aktiviteter är synliga 

och lättövervakade har Wikipedia kanske snarare blivit en plats för exhibitionister än 

för amatöristiska viljor att utmana etablerad kunskap.105 

 Wikipedia har funnits sedan 2001; såväl den engelskspråkiga originalversionen 

som den svenskspråkiga. Först 2004 startades parallellprojektet Wikimedia 

Commons (nedan kallad Commons), som utgör ett centralt mediearkiv för bilder, 

videofilmer och ljudfiler (tidigare laddades filerna upp en gång för varje språkversion 

av uppslagsverket). ”Det sparade både tid och lagringsutrymme”, konstateras det om 

Commons i WP-artikeln om densamma. ”En stor bildcentral underlättar 

sammanställning av bilder, vilket görs med ett kategorisystem och gallerisidor.” 

Sedan åtminstone 2011 tillhandahåller Commons över 10 miljoner filer (mestadels 

bilder).106 

 Liksom för NE.se är WP:s principer kring bilder friare hållna än för 

uppslagsverkets textbaserade information. ”Wikipedia förlitar sig främst på 

                                                   

102 Sundin, Francke & Andersen, s. 195. 
103 Sundin, Francke & Andersen, s. 195. 
104 Haider & Sundin, s. 13. 
105 Haider & Sundin, s. 12. 
106 ”Creative Commons”, WP 2012-04-10, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_commons 2012-05-05. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_commons
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oberoende andrahandskällor”, står det att läsa i en slags inofficiell essä på WP.107 

Artiklar som helt grundar sig på primärkällor är i regel inte relevanta för 

uppslagsverket. ”På grund av upphovsrättsliga begränsningar”, står det dock i 

nämnda essä, ”är Wikipedia tvunget att använda egna bilder för att kunna illustrera 

artiklarna. Det är därför fullt acceptabelt att skapa sådana i syfte att illustrera 

artiklar, men dessa bör fortfarande baseras på uppgifter i trovärdiga källor, som bör 

uppges.”108 Opublicerade bilder välkomnas alltså så länge innehållets riktighet styrks 

eller kan styrkas av trovärdiga uppgifter i externa offentliga källor. Bildhanteringen 

på WP beskrivs alltså som en friare hållen beståndsdel av uppslagsverket, av 

upphovsrättsliga skäl. 

 

Verner von Heidenstam 

Heidenstam på NE.se 

NE.se:s fotografiska Heidenstam-porträtt tillskrivs  bildbyrån Scanpix och visar en 

odaterad äldre Heidenstam. Bildtexten lyder: 

Verner von Heidenstam. "Vid Vättern vill jag leva och dö", förklarade Heidenstam. Hans 

hem Övralid står kvar i exakt samma skick som när han lämnade det. På Heidenstams 

födelsedag 6 juli varje år firas Övralidsdagen, och Övralidspriset delas ut till en författare 

eller en forskare.109 

I NE (band 8 s. 489, utg. 1992) används ett helt annat fotografi, på en påtagligt yngre 

Heidenstam, och med en helt annan bildtext: 

Verner von Heidenstam. ”Trött att evigt posera stående vid sin marmorhvita träbarrier, 

började Heidenstam göra sig i ordning att flyga”. Så skrev skalden själv på en 

tidningsreproduktion av detta foto från villan i Djursholm, som han bebodde de första 

åren av seklet, innan han sökte sig tillbaka till barndomens vatten, Vättern: först till 

Naddö vid Vadstena 1903, senare till Övralid n.v. om Motala, uppfört 1925 efter hans 

egna ritningar. Den raljanta formuleringen på bilden anspelar på att Oscar Björcks 

                                                   

107 ”Wikipedia:Trovärdiga källor”, WP 2012-04-25, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Trovärdiga_källor 2012-05-05. 
108 Ibid. 
109 Staffan Björck, ”Verner von Heidenstam”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/verner-von-heidenstam 2011-12-05. 

http://www.ne.se/lang/verner-von-heidenstam
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porträtt av skalden (nu i Göteborgs konstmuseum) tillkommit just på denna balkong, 

mot samma utsikt. 

NE-bilden finns inte med på NE.se. Bilden anges vara tillhandahållen av IMS, en 

bildbyrå som Nationalencyklopedin inte längre har någon affärsförbindelse med 

(även om somliga av deras bilder fortfarande används på NE.se).110 Bilden på dagens 

NE.se förekommer i Nationalencyklopedin-boken Berömda svenskar (2005), där 

själva uppslagsverksartikeln utgörs av samma text som i NE och NE.se.111 Scanpix 

anges tydligt som bildkälla i boken från 2005. Sannolikt har Scanpix-bilden köpts in 

för att man saknade avtalat tillstånd att trycka IMS-bilden i en ny bok, och med en ny 

bildbyråbild skrevs en ny anpassad bildtext. 

 Enligt Per Söderberg på Nationalencyklopedin är båda bildtexterna (såväl i NE 

som i Berömda svenskar/NE.se) felkonstruerade, sett till hur NE:s bildtexter 

ursprungligen var tänkta att fungera. Sådan information som annars skulle ligga i 

artikeln ska just ligga i artikeln och inte i bildtexten, som istället ska hållas till att 

förklara bildmotivet och dess mer omedelbara kontext (avsteg från denna riktlinje är 

dock vanligt förekommande enligt Söderberg). 

 Bildens metadata är ytterst begränsad på NE.se. Exempelvis saknas datering. Om 

man i NE.se-artikelns grundläggande visningsläge klickar på bilden/bildtexten får 

man dessa i ett särskilt visningsläge där den enda ytterligare informationen utgörs av 

bildbyrånamnet Scanpix (som alltså varken anges i artikelns grundläggande 

visningsläge eller i utskriftsläge). 

 Svenska Scanpix kräver registrerade användarkonton för sökning i deras 

bilddatabas. Den norska delen av Scanpix-koncernen däremot tillhandahåller i 

skrivande stund (mars 2012) en fritt tillgänglig söktjänst utan krav på inloggning för 

att söka i deras digitala bildarkiv. Söktjänsten ger åtminstone en hint om vad svenska 

abonnenter haft att tillgå. Verner von Heidenstams namn ger inte många träffar, 

närmare bestämt fem unika bilder, varav två registrerats dubbelt eller tredubbelt i 

olika utföranden. Någon bild liknande den i tryckta NE finns inte representerad. Den 

enda 1800-talsbilden är en spexig bild på Heidenstam och Gustaf Fröding framställd 

i ett privat sammanhang sommaren 1896.112 De enda bilderna som försetts med 

preciserade årtal är tagna 1929, 1931 (NE.se-bilden) och 1934. Den bild som används 

                                                   

110 Per Söderberg, intervju med författaren 2012-01-10. Sökning på NE.se 2012-04-11 (sökfras ”IMS”). 
111 Berömda svenskar: tusen svenskar under tusen år, Malmö 2005, s. 389. 
112 Jfr Per I. Gedin, Verner von Heidenstam: Ett liv, Stockholm 2006, s. 332. 
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på NE.se förekommer som två varianter i databasen, vilka skiljer sig åt i kontraster 

och fläckar. NE.se har av utmärkande visuella detaljer att döma köpt den digitala 

kopia av bilden som (av Scanpix kallad ”sp0c56bf”) laddats upp den 11 december 

2000. Den andra kopian (aningen blekare och större till formatet) är några månader 

äldre, uppladdad några timmar före bilden på Heidenstam och Fröding. Den 11 

december 2000 har man även, blott femton sekunder före ”sp0c56bf”, laddat upp ett 

odaterat porträttfoto som visar Heidenstams ansikte rakt framifrån. Databasens 

visningsbild ger vid handen att den femton sekunder yngre bilduppladdningen är 

framställd utifrån en tryckt förlaga, av det moarémönstrade dubbelrastret att döma. 

Från vilken tryckt källa den reproducerats kan jag inte avgöra – kanske är det en ren 

tillfällighet att det bildmotivet varit infört i Svenskt Biografiskt Lexikon band 18 (utg. 

1969–1971), som en av två Verner von Heidenstam-porträtt. Att en tryckt bild här 

tjänat som påtagligt kvalitetsförsämrande mellanled, och den allmänna fördelningen 

av bildernas tillkomstår, vittnar kanske om en kulturhistorisk kontext som format de 

vinstdrivande bildbyråerna och deras bildbestånd. 

 2001 slutfördes inom Scanpix ett digitalt arkivprojekt som gick ut på att 

digitalisera och överföra företagets digitala arkiv till Scanpix Norges databas SDL 

(Scanpix Digital Library). Om detta står att läsa i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse för Scanpix Sverige AB: 

Totalt har ca 100.000 bilder ur arkivet, och då främst egen produktion, valts ut och 

indexerats, för att tillsammans med det Norska arkivet ge en attraktiv 

försäljningsplattform mot Scanpix breddmarknad. Totalt innehåller SDL i dag ca 

900.000 bilder som alla är tillgängliga för Scanpix kunder i Skandinavien.113 

Här talas det alltså om ett urval som gjorts i syfte att skapa en attraktiv 

försäljningsplattform. Att döma av sökresultaten i norska Scanpix 2011/2012 har det 

inte nämnvärt tillkommit något mer Heidenstam-porträtt i digitaliserad form sedan 

databasens initiala uppbyggnad – å andra sidan kanske den svenska databasen skiljer 

sig åt i utbudet. 

 Nationalencyklopedins nuvarande bildtext om Heidenstam ger intryck av att 

bilden tagits vid Övralid (vilket jag för all del inte betvivlar), och att han 

                                                   

113 Årsredovisning för Scanpix Sverige AB räkenskapsåret 2001, s. 2. 
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(underförstått) hade möjlighet att leva där fram till slutet av sitt liv. Men det anges 

varken när bilden är tagen eller vilka år han tillbringade på stället. Det anges inte vem 

som skrivit denna bildtext, ej heller framgår det när bildtexten formulerades. Den 

enda skribent som anges i anslutning till artikelnamnrymden i NE.se är 

artikelskribenten Staffan Björck (när man använder NE.se blir man inte som när man 

slår upp en NE-volym i bokform påmind om de övriga medarbetare som där nämns i 

långa listor). Att denne Björck levde 1915–95 kan man visserligen läsa sig till på annat 

håll inom NE.se, men det krävs att läsaren söker upp den tryckta utgåvan av NE 

(band 8, 1992, s. 489) för att inse att bildtexten publicerats av NE först efter 

artikelförfattarens död. Övralid nämns visserligen i bildtexten i originalutgåvan 1992, 

men endast i den ovan citerade (sedermera utbytta) bildtexten. Begår man därmed 

våld på Heidenstam-kännaren Björcks intentioner? I Björcks själva artikeltext 

behandlas Heidenstams mediala persona med endast en mening: ”Därtill kom 

makten av hans personlighet: dristigheten, charmen, närheten till den representativa 

gesten, talangen för att skapa fest omkring sig.” I övrigt var det bilden och bildtexten 

anno 1992 som tog hand om att upplysa om den karakteristiska posören 

Heidenstam,114 och hans skiftande hemtrakter – en faktaredovisning som onekligen 

tjänar på att förmedlas lexivisuellt och som Björck eventuellt haft uppsikt över, och 

som tydligt gått förlorad i remedieringen. 

 När NE.se visar en bild från 1931 (det årtal som åtminstone anges i Scanpix’ 

offentliga webbdatabas) är det inte i lika hög grad författaren vi ser. Han utgav sin 

sista bok (Nya dikter) redan 1915, tio år innan flytten till Övralid. En bok vars dikter 

titeln till trots skrivits under ett tidsspann på tjugo år.115 Staffan Björck skriver i 

Svenskt biografiskt lexikon: 

1916, året efter Nya dikter, tilldelades H Nobelpriset. I fortsättningen är hans liv 

emellertid till den helt övervägande delen privatmannens. Endast ytterst sällan 

framträder han offentligt med en tidningsintervju eller ett tal, […]116 

                                                   

114 Jfr. Andreas Nyblom, ”Författarens ansikte: Ett bidrag till litteraturens mediehistoria”, i Mediernas 
kulturhistoria, red. Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Stockholm 2008, Kungliga 
Biblioteket: Mediehistoriskt arkiv 8, s. 134–139. 
115 Per I. Gedin, s. 521. 
116 Staffan Björck, ”von Heidenstam, Carl Gustaf Verner”, red. Erik Grill, Svenskt biografiskt lexikon 
band 18, Stockholm 1969–1971, s. 531. 
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Heidenstam-kännaren Martin Kylhammar skriver att tystnaden och tidsandan efter 

Strindbergsfejden gjorde Heidenstam ”föråldrad medan han levde, obsolet, till en 

man som var historia, inte en levande, frisk röst i nuet”.117 Heidenstam var febrilt 

verksam under nittiotalets senare hälft och några år in på det nya seklet.118 När 

Heidenstam väljs in i Svenska Akademien 1912 anses det av vännerna vara 16 år för 

sent; när han invigs i akademin är Heidenstam enligt Per I. Gedin ”som mest utsatt, 

angripen av Strindberg, övergiven av vänstern och kramad till döds av högern”.119 Att 

Heidenstam tilldelades 1916 års nobelpris (i konkurens med två av de övriga 

ledamöter som ännu inte fått priset),120 andra priser och födelsedagsuppvaktningar, 

räckte inte för att vända den utvecklingen. Heidenstam var mer känd än läst, och 

författarskapet förblev något för de få, som Kylhammar uttrycker det. 121 

På det estetiska fältet förmådde han ännu mindre förnya sig, det blev nästan ingenting 

och det som blev var – minnen, fragment, den postumt utgivna När kastanjerna 

blommade. 

 Därför tystnar han. När han dog var de inte få som trott döden hunnit honom mycket 

tidigare.122 

Heidenstam ogillade att visa upp sig efter Strindbergsfejden. Av sin intill döden 

trofasta partner Kate Bang, som var Heidenstams sista mångåriga livskamrat, 

beskrivs han som ”otroligt skygg inför människor”. De delvis mycket förtroliga 

beskrivningar som Kate Bang skänkt Heidenstams eftervärld går återkommande på 

tvärs med den kanske vanligaste bilden av posören Heidenstam.123 

 Givet att litteraturvetaren Staffan Björck avled redan 1995, några år efter att NE:s 

artikel om Heidenstam publicerats, och att den nya bilden och bildtexten fastställts 

som allra senast 2005, är det svårt att klandra NE-artikeln för bristande 

överensstämmelse med den kulturhistoriska forskning som presterats på senare år. 

Även om det alltså på så vis vore anakronistiskt att ställa sådana krav på 

överensstämmelse mellan NE-artikeln och dess bildbruk faller det sig fullt naturligt 

att göra en sådan värdering, med tanke på att NE.se-artikeln helt sonika saknar 

                                                   

117 Martin Kylhammar, Pojken på vinden: Filosofiska essäer, Stockholm 2010, s. 165. 
118 Per I. Gedin, s. 397. 
119 Per I. Gedin, s. 514. 
120 Per I. Gedin, s. 515. 
121 Kylhammar, Pojken på vinden, s. 165.  
122 Kylhammar, Pojken på vinden, s. 166. 
123 Kylhammar, Pojken på vinden, s. 172 f. 
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tydliggörande datering av sitt materials kontextuella giltighet. NE.se:s Heidenstam-

relaterade lästips under rubriken ”Litteraturanvisning” (även benämnd som 

artikelämnets ”Sida 2 av 2”) har uppdaterats med bland annat böcker av Per I. Gedin 

(2006) och Andreas Nyblom (2008). Man kan se det som att denna 

litteraturanvisning för läsarens del tjänar som en ingång till att själv gå vidare och 

undersöka hur forskningsläget förändras sedan artikeln i övrigt sammanställts. 

 Hade då bildbruket sett annorlunda ut om Nationalencyklopedin mer tagit hänsyn 

till den Heidenstam-forskning som tillkommit sedan 2005? Det är inte alls orimligt. 

 2005 skriver Andreas Nyblom en längre artikel där han kastar nytt ljus över 

Heidenstams senare år och om den ljusskygga kamp som utkämpats kring dennes 

eftermäle. ”Vad som egentligen utspelade sig under Heidenstams sista år och under 

Stiftelsen Övralids första tid har i allt väsentligt förblivit fördolt även om händelserna 

i korthet behandlats i samband med forskning rörande personer som Fredrik Böök 

och Emilia Uggla”, skriver Nyblom 2005 och hänvisar därvidlag till två böcker om 

Böök/Uggla från 1994 och därtill två artiklar från 1976 respektive 2000. 

Tidigare har man på grund av hänsyn till levande personer tvekat inför uppgiften att 

studera vad som flera gånger kallats för ”den där obehagliga historien”. De händelser av 

högst privat karaktär som historien berör hade knappast heller förtjänat att lyftas i dagen 

om det inte varit för at de en gång verkligen förstorades och nyttjades på sätt som fick 

konsekvenser både för Heidenstam, under hans sista år i livet, och för hans eftermäle. 124 

Det krävs klarspråk, öppenhet och utförlighet för att redas ut, förklarar Nyblom 

2005. ”Det har”, skriver han, ”sitt intresse inte bara på ett personhistoriskt plan, eller 

som bakgrundshistoria för Stiftelsen Övralid, utan också som ett tydligt och 

dramatiskt exempel på hur en oenighet om en stor kulturpersonlighets eftermäle i 

värsta fall kan utveckla sig.”125 Per I. Gedin följer Nyblom i spåren i sin Heidenstam-

biografi från 2006,126 och Martin Kylhammar har 2010 kompletterat denna 

historieskrivning med vad han anser ger en fullgod bild av Heidenstams ökande 

otillräknelighet och manipulationspåverkan under och efter 1930-talet.127 

Sammanfattningsvis blev Heidenstam allvarligt demenssjuk och utsattes för 

                                                   

124 Andreas Nyblom, ”Kampen om eftermälet: Stiftelsen Övralid och Heidenstams sista vilja”, 
Samlaren, 2005, s. 153 f. 
125 Nyblom ”Kampen om eftermälet”, s. 154. 
126 Ex. Per I. Gedin s. 647 not 50. 
127 Kylhammar Pojken på vinden, s. 221 ff. 
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testamentssvindel av ”en krets sykofanter och parasiter”; dessa startade 

Övralidstiftelsen och behandlade Heidenstam som ett monument och inte som i 

förstone en levande människa.128  

 Att bilden på den tydligt åldrade Heidenstam inte är daterad på NE.se kan ge 

intryck av att det saknar relevans hur långt före hans död ögonblicksbilden är tagen, 

eller hur långt senare den är tagen i förhållande till hans litterärt produktiva år som i 

övrigt dominerar artikeltexten (självaste artikeltexten berör inte alls tiden efter 

nobelpriset 1916, utöver det postumt utgivna memoarförsöket). 

 När NE.se-bildtexten lyfter fram Övralid, Övralidsdagen och Övralidspriset, tycks 

det i och för sig rimligt. Heidenstams litterära produktion har rimligtvis i ökad grad – 

sedan den avslutade bokproduktionen 1915 – blivit att förknippa med Övralid, 

Övralidsdagen och (sedan 1945) Övralidspriset. Men som författarporträtt i snävare 

mening hade en bild från perioden 1888–1915 kanske varit mer träffande än en 

beskuren och odaterad 1930-talsbild med vidhängande anspelning på hans allra sista 

tid i livet. När NE.se-bildtexten hävdar att ”[h]ans hem Övralid står kvar i exakt 

samma skick som när han lämnade det” är det en förenkling som i beaktande av 

senare års Heidenstam-litteratur ter sig särskilt betänklig. Nyblom et al visar att 

Heidenstams privatliv kom att konfiskeras av individer som gjort till sin uppgift att 

självsvåldigt iscensätta ett mer smickrande och tillrättalagt eftermäle. Däri ingick att 

ändra på Övralids interiörer och omgivning åren inför Heidenstams död 1940. Andra 

krafter har så småningom, efter Heidenstams död, försökt återskapa den icke helt 

insjuknade Heidenstams Övralid, vilket alltså komplicerar NE.se:s påstående att 

Övralid står kvar i exakt samma skick som när Heidenstam lämnade det.129 

 Litteraturvetaren Staffan Björck kunde möjligtvis orientera sig väl även i dessa 

historiska händelseförlopp, och kanske var det med framsynthet artikeln i 1992 års 

utförande saknade uppgifter om den åldrade Heidenstam, för att inte komma i 

kollision med de uppgifter som ännu inte blivit grundligt och offentlig behandlade. 

Det är först med den senare bilden och bildtexten, som tillkommit vid 2005, som 

bildbruket kring NE-artikeln kommit att bli otidsenligt i förhållande till samtida 

etablerad kunskap. 

                                                   

128 Per I. Gedin, s. 563 och 577. 
129 Se ex. Nyblom, ”Kampen om eftermälet”, s. 189 ff och Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: 
Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige, Stockholm 2008, s. 264 
ff. 
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 Sammanfattningsvis kan konstateras att NE.se-bilden på Heidenstam saknar 

ordentlig kontextualisering både i beskrivningen av motivet och den fotografiska 

arkivhandlingens proveniens. Bilden ger även en känsla av att vara beskuren (av 

Scanpix, ej av NE), kanske för att förstärka en illusion av intimitet, och kanske mest 

sannolikt för att det kan förväntas tilltala mer populärkulturellt inriktade 

bildbyråkunder. 

 

Heidenstam på WP 

Den 30 januari 2005 lades det för första gången in en bild i Heidenstam-artikeln på 

WP. Bildfilen hette ”Heidenstam.gif”.130 Hur bildmotivet såg ut framgår inte av 

kvarvarande information på WP/Commons; bilden har inte bevarats, åtminstone inte 

under sitt dåvarande filnamn. Den 12 november 2006 byttes bilden ut i WP-artikeln, 

mot en bildfil föreställandes ett målat porträtt utfört av Johan Krouthén som dött för 

över 70 år sedan.131 I bildens metadata på Commons anger uppladdaren Thuresson 

(med ett års dröjsmål) att han själv fotograferat målningen, och betecknar sig själv 

som bildkälla.132 Att målningen finns tillgänglig på ”Östergötlands länsmuseum, 

Linköping, Sweden” har senare tillfogats, av en annan användare, men inte förrän 

2010.133 Färgåtergivningen justerades av uppladdaren Thuresson den 21 maj 2007, 

ett halvår efter bilden publicerats på WP.134 Bilden har sedan dess behållit sin 

topplacering i WP-artikeln om Heidenstam. 

 Redan filnamnet för denna bild daterar motivet till 1931. Bilden är målad och 

återgiven i färg, till skillnad från de övriga (fotografiska) Heidenstam-porträtten i 

WP-artikeln som lagts till något senare. Eftersom konstnären Johan Krouthén dog 

                                                   

130 Hedning, ”Verner von Heidenstam”, WP 2005-01-30 kl. 19:24, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=405034&oldid=405033 
2012-05-05. 
131 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2006-11-12, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=3077573&oldid=3006071 
2012-05-05. 
132 Thuresson, “File:Johan Krouthén - Porträtt av Verner von Heidenstam.jpg”, Commons 2007-12-10, 
hämtat från http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Johan_Krouth%C3%A9n_-
_Portr%C3%A4tt_av_Verner_von_Heidenstam.jpg&diff=8906230&oldid=3502124 2012-05-05. 
133 Martin H., ”File:Johan Krouthén - Porträtt av Verner von Heidenstam.jpg”, Commons 2010-02-05, 
hämtat från http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Johan_Krouth%C3%A9n_-
_Portr%C3%A4tt_av_Verner_von_Heidenstam.jpg&diff=35136374&oldid=8906230 2012-05-05. 
134 ”File:Johan Krouthén - Porträtt av Verner von Heidenstam.jpg”, Commons 2012-05-05, hämtat 
från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johan_Krouthén_-
_Porträtt_av_Verner_von_Heidenstam.jpg 2012-05-05. 
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redan 1932 blev hans konstnärliga produktion fri från den 1 januari 2003 – 

händelsevis 20 dagar innan Heidenstam tillägnades en första artikelversion på 

svenska Wikipedia (detta sagt utan misstanke om samband). 

 En vecka efter att Thuresson färgjusterat porträttet (maj 2007) sätter han igång 

med en omfattande bearbetning av WP-artikeln. I dessa ansträngningar utökas den 

biografiska faktaredovisningen i olika omgångar, och i dessa redigeringar förses 

artikeln med sina första fotnotsförmedlade källhänvisningar.135 Thuresson hänvisar 

genomgående till Per I. Gedins Heidenstam-biografi från 2006. Ännu innan maj 

övergått i juni denna försommar 2007 har Thuressons textliga utbyggnad av WP-

artikeln kommit att kombineras med fotografiska tillskott ur samma tryckta källa: en 

gruppbild från 1882 och en från 1896.136 Närmare sex timmar senare (1 juni 2007) 

tillkommer ett foto från samma bok, föreställande Heidenstams sista hustru Greta 

Sjöberg.137 Ytterligare två dagar senare tillfogar Thuresson ett dubbelporträtterande 

foto från 1896, föreställande Fröding och Heidenstam,138 i detta fall inhämtat från en 

viss Fröding-monografi av Germund Michanek från 1992 (enligt vad Thuresson 

uppger i Commons).139 Nästföljande datum har samme användare lagt in ett digitalt 

alstrat foto i WP-artikeln, föreställande sista bostaden Övralid,140 som fotograferats 

och laddats upp på Commons på en och samma dag av användaren Riggwelter 

ungefär ett år tidigare, den 1 juni 2006.141 

                                                   

135 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-05-29, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=4251841 
2012-05-05. 
136 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-05-31, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=4398704 
2012-05-05. 
137 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-06-01 kl. 04:57, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=4404756 
2012-05-05. 
138 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-06-02, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=4417413 
2012-05-05. 
139 Thuresson, ”File:Fröding and Heidenstam dressed in togas 1896.jpg”, Commons 2007-05-28 kl. 
21:29, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fr%C3%B6ding_and_Heidenstam_dressed_i
n_togas_1896.jpg&diff=next&oldid=5841122 2012-05-05. 
140 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-06-04 kl. 03:20, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=4420476 
2012-05-05. 
141 Riggwelter, ”File:Övralid 002 Sweden.JPG”, Commons 2006-06-01, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:%C3%96vralid_002_Sweden.JPG&oldid=20
58067 2012-05-05. 
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 I oktober 2007 rådde en visuell obalans i WP-artikeln, kan tyckas. Ingressen hade 

sitt målade porträtt från 1931, men först efter de inledande styckena ”Ungdom”, 

”Debuten” och ”Författarskap” följer sidans övriga illustrationer – som alla berör 

Heidenstams relation till andra författare och hans sociala levnadsförhållanden. 

Denna relativa obalans ändras när Thuresson den 19 oktober 2007 lägger in ett foto 

han laddat upp på Commons redan i maj, återigen från Gedins fjolårsutgivna bok,142 

föreställande ”Heidenstam vid 20 års ålder” som huvudsakligen placeras i stycket 

”Ungdom” men samtidigt in i stycket ”Debuten”.143 

 Detta blir artikelns fjärde och än så länge senaste Gedinboksmedierade foto. Sedan 

infogandet av de två följande bilderna, i februari/mars 2009, har nu bildmängden 

varit konstant. Den 23 februari 2009 lade användaren Artifex in en 

digitalfotograferad bild på Heidenstams grav anno 2006,144 även det taget och 

uppladdat av ovan nämnda Riggwelter den 1 juni 2006.145 Den 8 mars 2009 

tillkommer så ”slutligen” ett sepiatonat porträttfoto till det dittills bildlösa stycket 

”Författarskap”. Användaren FredrikT (arkivarie till yrket)146 har själv laddat upp 

bilden i Commons, med källhänvisning till Akademiska Föreningens Arkiv & 

Studentmuseum i Lund – bilden uppges ha digitaliserats i ett samarbetsprojekt med 

användaren Hedning.147 Bilden är inget flerfärgsfoto men har skannats i färg, vilket 

gör den digitala efterbilden mer informationshaltig.148 Samtidigt saknas här de 

kvalitétsförluster som är att förknippa med vissa inskannade bokillustrationer; jag 

tänker då närmast på vagt missfärgade partier i WP-artikelns Gedin-remedierade 

bilder (textrader som lyser igenom ljusa partier). Denna den sist tillkomna bilden är 

den enda i WP-artikeln som inkommit till Commons direkt från en arkivinstitution. 

                                                   

142 Thuresson, ”File:Verner von Heidenstam at the age of 20.jpg”, Commons 2007-05-30, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Verner_von_Heidenstam_at_the_age_of_20
.jpg&oldid=5869431 2012-05-05. 
143 Thuresson, ”Verner von Heidenstam”, WP 2007-1o-19, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=next&oldid=5193709 
2012-05-05. 
144 Artifex, ”Verner von Heidenstam”, WP 2009-02-23, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verner_von_Heidenstam&diff=8629668&oldid=8603622 
2012-05-05. 
145 ”File:Tomb of Verner von Heidenstam Sweden.JPG”, Commons 2009-10-17, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomb_of_Verner_von_Heidenstam_Sweden.JPG 2012-
05-05. 
146 FredrikT, ”Användare:FredrikT”, WP 2012-04-24, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:FredrikT 2012-05-05. 
147 ”File:Heidenstam, Verner von - profil - AF - Beskuren.jpg”, Commons 2012-04-06, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heidenstam,_Verner_von_-_profil_-_AF_-_Beskuren.jpg 
2012-05-05. 
148 Jfr Dahlgren & Snickars, s. 27. 
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 Sammanlagt är sex av artikelns fotografier samtida med Heidenstam, varav fem 

föreställer Heidenstam personligen (i tre fall med sällskap). Av artikelns samtliga nio 

bilder (inklusive målningen) föreställer fyra stycken Heidenstam efter 

författardebuten (1888). De nio bilderna är daterade enligt följande, uppifrån och 

ner: 1931 (framgår på Commons), vid 20 års ålder (m.a.o. kring 1879), i början av 

1900-talet, 1896, 1882, 1896, 1903 och i två fall (enligt metadata på Commons) 2006. 

Bilderna relaterar till ABM-sektorns samtliga tre grenar (arkiv, bibliotek och 

museum): Dessa bilders källhänvisningar på Commons förtäljer vilken arkivsamling, 

vilken bok, eller vilket museum bilden inhämtats ifrån, men inte på konkretare nivå 

än så. Det som skannats ur Gedins Heidenstam-biografi är exempelvis källhänvisade 

endast till boken i sin helhet, ej till sidnummer eller de arkiv som boken i sin tur 

anger. 

 Sammanfattningsvis uppvisar WP-artikeln om Heidenstam en i flera hänseenden 

rik variation: Bilderna är från olika perioder av Heidenstams liv, representerar olika 

medieformer och institutioner, känns inte anmärkningsvärt beskurna, och bilderna 

är dessutom omväxlande i färg, svartvitt och sepia. Två av de ursprungligt analoga 

bilderna är så pass återgivna att de på direkten uppfattas som obeskurna. 

 

Återbruk 

Om en dagstidning bildmässigt ämnar sammanfatta vilka svenskar som tilldelats 

nobelpriset i litteratur i historisk tid, torde bilden av Verner von Heidenstam i vart 

fall inte vålla några rättsliga problem så länge man väljer ett renodlat fotografi från 

hans egen levnadstid. Vad Expressen (med GT/KvP) gjorde, när saken blev aktuell i 

oktober 2011, var till synes att utstuderat välja det översta fotot i Wikipedias artikel 

om Heidenstam, därmed en bild tagen cirka 1879 när Heidenstam var 20 år och där 

exempelvis hans mustasch knappast motsvarar vad som senare varit att förknippa 

med hans författarpersona.149 Heidenstam debuterade som författare först 1888. Det 

viktigaste för Expressen den 7 oktober 2011 är, vad det verkar, att bilden varit lätt att 

frambringa. 

 Detta var dagen då Tranströmers nobelpris tillkännagivits. En genomgång av 

samma dags Metro, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar att 

                                                   

149 Expressen 2011-10-07, s. 12. 
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Expressen (med GT/KvP) varit ensam bland dessa tidningar att använda det 

bildmotivet. Metro använder ett foto som på scanpix.no dateras till 1929, medan 

Dagens Nyheter använder samma bildmotiv som NE.se.150 I Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet användes inga Heidenstam-bilder. 

 Jag ser det som ett exempel på vad WP:s användarvänlighet har för betydelse för 

bildbruket av idag. Heidenstam-porträttet i Expressens grafik är litet och perifert och 

därför accepteras kanske en påtagligt lågupplöst bild i just det sammanhanget. Det 

råkar också påminna om den allmänna behandling som riskerar att drabba 

missaktade personer ur det förflutna, enligt Kylhammars resonemang om faktoider 

och vilka som främst riskerar att drabbas. 

 Det förefaller mindre troligt att man på Expressen skulle komma på tanken att 

söka upp Per I. Gedins tryckta biografi för att utvinna ett porträtt till att illustrera en 

dagsaktuell grafik av det slaget, och välja just det valda motiv, när det ändå finns 

gratisbilder på nätet. Men som det verkar gör man ändå det indirekt, alltså väljer en 

bild ur Gedins bok från 2006 (i remedierad form). 

 

Tage Danielsson 

Danielsson på NE.se 

När det kommer till Danielsson har man på NE.se behållit det svartvita Pressens 

Bild-foto som används i NE (band 4, utg. 1990, s. 378). Och till skillnad från vad 

gäller Heidenstam och Fälldin har man i anslutning till den korta artikelversionen 

(som alltså fanns tillgänglig även för icke-inloggade åren 2008–11) placerat en 

färgbild som troligtvis köpts in i samband med det komprimerade NE-bokverket 

2008. Åren 2008–11 var troligtvis den färgbilden den av de två NE.se-bilderna som 

oftast kom störst andel internetanvändare till del, med tanke på att bilden då också 

exponerades via Google-sökning på ”Tage Danielsson”. 

 Den svartvita bild som hängt med sedan fjärde bandet av NE 1990 har bildtexten: 

”Tage Danielsson var med sin rika produktion av böcker, filmer, revyer, radio- och 

TV-program en av Sveriges flitigaste underhållare. Med sin humoristiska och 

satiriska talang var han alltid angelägen om att mana till eftertanke och väcka 

                                                   

150 Metro 2011-10-07, s. 2; Dagens Nyheter 2011-10-07, kulturdelen s. 4. 
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debatt.” Bildtexten till färgbilden (som alltså inte finns i NE.se:s ordinarie 

Danielsson-artikel) lyder: ”Tage Danielsson bakom filmkameran 1969.” 

 Bildbruket kring Danielsson (till skillnad från Heidenstam och Fälldin) har från 

NE till NE.se gått från svartvitt till (delvis) färg. Att man valt ett färgfoto vid nyinköp 

på 00-talet men inte i bokproduktionen under 80/90-talen har, enligt Per Söderberg, 

inte särskilt troligt med trycktekniska begränsningar att göra. Det torde snarare 

handla om praktiska och estetiska avväganden. Ett begränsat utbud vid ett givet 

tillfälle kan fälla avgörandet, likväl som en svartvit färgskala i sig kan anses bidra till 

ett förhöjt värde (estetiskt om inte annat).151 Vad som styrde bildvalet i NE är utan 

betydelse när den svartvita Danielsson-bilden sedermera överförts från NE till NE.se. 

Utan att komma närmare ett svar på de specifika mekanismerna i detta fall kan det 

konstateras att färgbilder på Danielsson rimligtvis bättre framhäver hans 

karaktäritiska rödhårighet. 

 Danielsson har verkat som offentlig person långt före och efter nyåret 1969 och har 

varit död sedan mitten av 80-talet. Hade NE valt att sprida fotografiska bilder på 

Danielsson sådan han såg ut före 1969 hade de löpt risken att dessa bilder genast 

skulle spridas vidare i stor skala av vem som helst utan ekonomiska förpliktelser. 

Särskilt som Danielsson är en person som lämnat efter sig en stor mängd fotografiska 

avbilder har NE haft handlingsutrymme och hypotetiska incitament att hantera sitt 

Danielssonska bildurval så att de är tagna 1969 eller senare. Sådana reproduktioner 

skyddas ju av upphovsrätt, och kan då lättare hållas ”ostörda” från konkurrenter som 

tar hänsyn till svensk juridik. I fallet Danielsson ser vi tänkbara tendenser i den 

riktningen: Den svartvita bilden är odaterad och ser ut att vara tagen under 

Danielssons senare decennier, medan färgbilden är daterad till 1969. Per Söderberg 

berättar dock att sådana hänsyn inte tas ifrån NE:s sida. 

 I likhet med Fälldin-artikeln, men till skillnad från fallet Heidenstam, är bilden i 

anslutning till den vanliga/ursprungliga artikeln på NE.se försedd med fotografens 

namn. I den kortare artikelversionen anges däremot ”Bonnierarkivet/Scanpix”. 

Särskilt den svartvita bilden känns tveksam i NE.se. Helt utan datering står man 

undrandes inför vad den egentligen kan sägas illustrera. Bilden kan inte anses vara så 

till den grad representativ för den mångsidige och mångårigt aktive Danielsson att 

                                                   

151 Per Söderberg, intervju med författaren, Malmö 2012-01-10.  
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bilden ens i en auktoritetskunskapskontext förtjänar att återges ensam och utan 

konkret kontextualisering, menar jag. 

 

Danielsson på Wikipedia 

Wikipedias Danielsson-artikel skapades den 16 december 2002 och innehöll då (som 

jag tolkar Wikipedias versionshistorik 2012) redan från start en extern illustration 

(http://www.algonet.se/~hamster/tages.jpg) högst upp till höger på artikelsidan.152  

Det är för mig okänt hur bilden såg ut. Wikikoden för denna bildlösning raderades av 

användaren Lamré den 1 februari 2005,153 ett par minuter efter att samma användare 

korrigerat vad som felaktigt angivits som Danielssons födelseår på en annan 

Wikipedia-sida.154 Raderingen ägde alltså rum efter att bilddatabasen Commons 

hunnit lanseras (2004). Att nästkommande Danielsson-illustration dröjer kan kanske 

ha att göra med den extra tröskel det innebär att engagera sig i ett wikiprojekt på 

annat språk. 

 Den 5 februari 2008 uppges för första gången ett porträttbehov i WP-artikeln.155 

Den 10 oktober 2008 tillkom en bild (”Alfredson Danielsson Ekman.jpg”)156 som 

samma datum laddats upp på Commons. Bilden föreställer Hans Alfredson, Lizzi 

Aland, Mille Schmidt, Tage Danielsson och Gösta Ekman med varsitt 

simborgarmärke. Nu är källäget sådant att vi kan titta närmare på bildens metadata. 

 Bildfilen är uppladdad på Commons den 10 oktober 2008 av användaren 

Holger.Ellgaard. Som källa anger han ”Pressens bild”.157 Efter att Holger.Ellgaard 

laddat upp bilden och gjort två ändringar i bildfilens metainformation är hans nästa 

dokumenterade bidrag på Commons att ladda upp bildfilen ”Erik Josephson.jpg” – 

                                                   

152  Josephzohn, ”Tage Danielsson”, WP 2002-12-16, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&oldid=19504 2012-04-26. 
153 Lamré, ”Tage Danielsson”, WP 2005-02-01, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=next&oldid=407140 2012-04-26. 
154 Lamré, ”Mall:5 februari”, WP 2005-02-01, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mall:5_februari&diff=prev&oldid=758502 2012-04-26. 
155 Isthmus, ”Tage Danielsson”, WP 2008-02-05 kl. 17:56, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=next&oldid=5893238 2012-04-26. 
156 Hannibal, ”Tage Danielsson”, WP 2008-10-10 kl. 12:27, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=next&oldid=7543969 2012-04-26. 
157 Holger.Ellgaard, ”File:Alfredson Danielsson Ekman.jpg”, Commons 2008-10-10, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alfredson_Danielsson_Ekman.jpg&oldid=151
62977 2012-05-05. 
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med i det fallet endast en webbadress (en numera död länk) till källhänvisning.158 

Med detta i åtanke är det inte långsökt att tänka sig att ”Alfredson Danielsson 

Ekman.jpg” också kan ha inhämtats från en extern webbplats. Men med tanke på 

bildens storlek och kvalité förefaller det mig troligare att bilden överförts från en 

tryckt källa i avsikt att publiceras på Commons. Bildmotivet är av uppladdaren 

Holger.Ellgaard daterat till 1962, utan särskild motivering. Drygt ett år senare 

(hösten 2009) blir bildmotivet kategoriserat även såsom föreställande 

Eriksdalsbadet, av användaren Ö.159 

 Söker man fram det specifika bildmotivet på scanpix.no är bilden dock daterad till 

1966.160 I Scanpix databas uppges den ha blivit ”arkivert” den 2 februari 2003 kl. 

11:42:27, samma dag som Mille Schmidt gick ur tiden.161 Bildtexten i scanpix.no 

lyder: 

STOCKHOLM 1966 Arkivbild från 1966 på den folkkäre skådespelaren och regissören 

Emil Mille Schmidt, som har gått bort, åttio år gammal. Originaltext: Skådespelarna i 

Gula Hund, Hans Alfredson, Lizzie Alandh, Mille Schmidt, Tage Danielsson och Gösta 

Ekman har avlagt prov för simborgarmärket. Bilden publicerad i boken "Sextiotal" av 

Jan Lundgren. Foto: SCANPIX SWEDEN Kod: 190 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN162 

Boken Sextiotal utgavs 2002 och har (enligt Libris) underrubriken bilder ur Pressens 

bilds arkiv. Detta kan (rättvist eller ej) tolkas som att bilden hamnat i databasen 

2003 eftersom personen i centrum av bildmotivet vid tillfället blivit dagsaktuell och 

för att bilden nyligen figurerat i en fotobok, som i sig syftat till att visa upp Pressens 

Bilds eget arkivmaterial, och där bilden sannolikt varit utvald för att harmoniera med 

den specifika bokens övriga innehåll. 2003 var Pressens Bild ännu inte hopslagen 

med Scanpix, så syftningarna på Scanpix i ovan citerat stycke måste ha tillkommit 

senare än bildtextpartiet från 2003 och det parti som benämns som ”originaltext”. 

Att Commons refererar till ”Pressens bild” både som källa och ursprunglig 

framställare av bilden är till synes i sin ordning: bolaget Pressens Bild AB är 

                                                   

158 Holger.Ellgaard, ”File:Erik Josephson.jpg”, Commons 2008-10-10, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erik_Josephson.jpg 2012-05-05. 
159 Ö, ”File:Alfredson Danielsson Ekman.jpg”, Commons 2009-11-20, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alfredson_Danielsson_Ekman.jpg&diff=next
&oldid=25390407 2012-05-05. 
160 Sökning på scanpix.no 2012-04-26 (sökfras: ”spda1b75”). 
161 ”Mille Schmidt”, WP 2012-01-16, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mille_Schmidt&oldid=15671607 2012-04-27. 
162 Sökning på scanpix.no 2012-04-26 (sökfras: ”spda1b75”). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erik_Josephson.jpg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alfredson_Danielsson_Ekman.jpg&diff=next&oldid=25390407
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alfredson_Danielsson_Ekman.jpg&diff=next&oldid=25390407
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mille_Schmidt&oldid=15671607
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fortfarande registrerat och äger vissa bildrättigheter som upplåts till moderbolaget 

Scanpix Sweden AB.163 Bilden så som den laddats upp på Commons (oktober 2008) 

är dock alltså försedd med ett helt annat årtal än det i scanpix.no, vilket troligtvis 

skett med outtalad härledning från en outtalad källa (uppladdarens direkta 

bildkälla?). 

  Den 21 februari 2009 förses WP-artikeln med en ny bild, som övertar 

topplaceringen högst upp på sidan: ett fotografi föreställande ”Tage Danielsson 

bakom filmkameran 1969”.164 Användaren Mr Bullitt som lagt in bilden i WP-artikeln 

verkar vara den användare som laddat upp bilden på Commons, av en senare 

diskussion på WP-artikelns diskussionssida att döma.165 Att jag inte säkert kan 

avgöra om så är fallet beror på att bilden (inklusive metadata) senare raderats från 

Commons, ett drygt halvår efter att den i WP-artikelns diskussionssida påtalats som 

ett misstag ur upphovsrättssynpunkt.166 Användaren Mr Bullitt hade timmarna innan 

han lade in Danielsson-bilden på WP varit inne på Commons och bl.a. skapat en ny 

kategori för media rörande Tage Danielsson167 samt laddat upp en pressbild 

föreställande Vilhelm Moberg daterad 1967 från Helsingborgs Dagblads 

webbplats.168 I synnerhet som jag själv var den WP-användare som ifrågasatte 

Danielsson-bildens upphovsrättsliga status i slutet av 2009 minns jag att bilden i 

fråga uttryckligen hämtats från NE.se. Bilduppladdaren i fråga (Mr Bullitt) har även 

vid andra tillfällen överfört bilder från NE.se: exempelvis då han 2009 laddade upp 

en bild föreställande Ingmar Bergman daterad 1958 (som i skrivande stund används i 

                                                   

163 Årsredovisning för Pressens Bild AB räkenskapsåret 2010, s. 1. 
164 Mr Bullitt, ”Tage Danielsson”, WP 2009-02-21, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=next&oldid=8489312 2012-04-27. 
165 Mr Bullitt, ” Diskussion:Tage Danielsson”, WP 2009-12-01, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Tage_Danielsson&diff=10606241&oldid=1056
9368 2012-04-27. 
166 ”Commons:Deletion requests/File:Tage Danielsson, 1969.jpg”, Commons 2010-06-30, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/File:Tage_Danielss
on,_1969.jpg&oldid=40964497 2012-04-27. 
167 Mr Bullitt, ”Category:Tage Danielsson”, Commons 2009-02-21, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Tage_Danielsson&oldid=18650151 
2012-04-27. 
168 Mr Bullitt, ”File:Vilhelm Moberg 1967.jpg”, 2009-02-21, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vilhelm_Moberg_1967.jpg&oldid=18648677 
2012-04-27. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=next&oldid=8489312
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Tage_Danielsson&diff=10606241&oldid=10569368
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Tage_Danielsson&diff=10606241&oldid=10569368
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/File:Tage_Danielsson,_1969.jpg&oldid=40964497
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/File:Tage_Danielsson,_1969.jpg&oldid=40964497
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Category:Tage_Danielsson&oldid=18650151
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vilhelm_Moberg_1967.jpg&oldid=18648677
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flera utländska språkversioners Ingmar Bergman-artiklar, bl.a. engelska och 

franska).169 

 Färgbilden på Danielsson anno 1969 var alltså den mest lättåtkomliga Danielsson-

illustrationen inom både WP och NE.se (genom gratisvarianten 2008–11) under 

större delen av 2009, vilket står i minst sagt skarp kontrast mot dagens läge. 

 I september 2011 lades en sentida bild på Danielssons grav upp i WP-artikeln.170 

Därmed var artikeln återigen försedd med två bilder, och några veckor senare lade en 

oinloggad användare till ett tredje foto (daterat 1954/55) överst på artikelsidan där 

tidigare NE.se-bilden legat.171 Fotot från 1954/55 är enligt metadatan på Commons 

hämtat från webbplatsen http://press.abforlag.se/2005/svenskaord.htm, där bilden 

finns för nedladdning endast avsedd som pressmaterial angående en Bonniers-

utgiven bok från 2005.172 På denna bokförlagets pressbildssida uppges: ”OBS! 

Bilderna får endast användas i samband med recension eller enligt överenskommelse 

med Albert Bonniers Förlag.”173 En uppmaning som saknar juridisk betydelse, i det 

att bilden ändå får antas sakna upphovsrätt. (En motsvarande sida för bilder ur Per I. 

Gedins bok om Verner von Heidenstam finns på 

http://press.abforlag.se/2006/Gedin/Gedin.htm, men har alltså inte kommit till 

användning för Heidenstam-bilderna på WP.) 

 Tage Danielsson-artikeln på WP har två samtida bilder föreställande Danielsson. 

Den ena är behäftad med förvirrande datering och missvisande källhänvisning, den 

andra kommer från ett bokförlags egen webbplats för pressbilder. Intrycket blir 

splittrat: I det ena fallet kan den kognitiva auktoriteten ifrågasättas, och i det andra 

fallet förefaller den rimligt hög i kraft av sin närhet till ett gediget bokverk på ett 

större förlag. 

 

                                                   

169 Mr Bullitt, ”File:Ingmar Bergman Malmö stadsteater 1958.jpg”, Commons 2009-07-20, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ingmar_Bergman_Malm%C3%B6_stadsteate
r_1958.jpg&oldid=24601748 2012-04-27. 
170 Abn, ”Tage Danielsson”, WP 2011-09-26, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=14986162&oldid=14983975 2012-
04-27. 
171 109.58.243.144 (IP-nummer), ”Tage Danielsson”, WP 2011-10-13, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=15089322&oldid=14986162 2012-
04-27. 
172 Pieter Kuiper, ”File:Tage Danielsson radio.jpg”, 2009-08-06, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Tage_Danielsson_radio.jpg&oldid=25899451 
2012-04-27. 
173 ”Svenska Ord & Co”, hämtat från http://press.abforlag.se/2005/svenskaord.htm 2012-05-06. 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ingmar_Bergman_Malm%C3%B6_stadsteater_1958.jpg&oldid=24601748
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ingmar_Bergman_Malm%C3%B6_stadsteater_1958.jpg&oldid=24601748
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=14986162&oldid=14983975
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tage_Danielsson&diff=15089322&oldid=14986162
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Tage_Danielsson_radio.jpg&oldid=25899451
http://press.abforlag.se/2005/svenskaord.htm
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Thorbjörn Fälldin 

Fälldin på NE.se 

Bilden i NE.se:s Fälldin-artikel är densamma som i ursprungliga NE, Berömda 

svenskar och de komprimerade NE-utgåvorna i tre respektive 20 band: Ett svartvitt 

foto från 1979. Bildtexten lyder (liksom i bokverken NE och Berömda svenskar): 

”Thorbjörn Fälldin blev statsminister tre gånger. Här ses han 12 oktober 1979 som 

nybliven regeringschef för den andra trepartiregeringen, omgiven av sina 

koalitionsbröder Ola Ullsten (t.v.) och Gösta Bohman (t.h.).”174 Som källa anges 

(liksom i NE/Berömda svenskar) ”O. LINDEBORG/PRESSENS BILD” (Expressen och 

Scanpix har tillkommit som källangivelser i senare års komprimerade NE-utgåvor i 

bokform). Därtill har NE.se-artikeln även tillfogats en filmsekvens, som klickas fram 

likt visningsläget av stillbilden. Filmsekvensens presentationstext lyder: ”Thorbjörn 

Fälldin svarar, som nyutnämnd statsminister, på frågor om kärnkraften vid en 

presskonferens i riksdagen i oktober 1976.”175 Som källa anges ”SVERIGES TELEVISION 

FILM OCH VIDEOFÖRSÄLJNINGEN”.176 Här används alltså datum- och månadsangivelser, 

till skillnad från i artiklarna om Heidenstam och Danielsson. Det kan i fallet Fälldin 

ha ansetts extra motiverat att datera bilderna, eftersom de beskriver ett politiskt 

skeende på samma gång. 

 Med bildbruket i Fälldin-artikeln har NE.se förmått vara både konsekvent 

gentemot tryckta NE och tillämpat rörligt material som väl kompletterar det övriga 

innehållet. Både stillbilden och filmsekvensen visar Fälldin i hans aktiva yrkesroll, på 

ett sätt som förefaller typiskt för den tidens dominerande mediebruk, i två tämligen 

åtskilda sammanhang. Här ser bildanvändandet förhållandevis bra ut. Bilderna är 

representativa och det finns ingen direkt anledning att ifrågasätta 

auktoritetskunskapen som häri förmedlas. Kanske bidrar det faktum att Fälldins år i 

                                                   

174 Hans Albin Larsson, ”Thorbjörn Fälldin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin 2012-05-08; Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på 
vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, band 7, Höganäs 1992, s. 150; 
Berömda svenskar, Malmö 2005, s. 149. 
175 Videomaterial i ämnet ”Thorbjörn Fälldin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-
fälldin#http%3A//www.ne.se/modals/view_film.jsp%3FmediaId%3D1118||facebox 2012-05-08. 
176 Ibid. 

http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin#http%3A//www.ne.se/modals/view_film.jsp%3FmediaId%3D1118||facebox
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin#http%3A//www.ne.se/modals/view_film.jsp%3FmediaId%3D1118||facebox
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det politiska rampljuset är ganska sentida och att hans karriärmässiga höjdpunkter är 

förhållandevis lätta att ringa in. 

 

Fälldin på Wikipedia 

Den 29 oktober 2004 fick sig Fälldin-artikeln på WP en illustration vid namn 

”Thorbjornfalldin.jpg”, av en användare som sannolikt inte själv laddat upp bilden på 

Commons.177 Bilden togs bort från WP-artikeln av wikipedianen Thuresson den 7 

mars 2005. Drygt två år senare (20 september 2007) hävdar Thuresson, på 

Commons, att bilden är från 1970-talet och att den som laddat upp bildfilen sannolikt 

inte varit upphovsman, varför bildfilen sedermera raderats från Commons.178  

 Den 7 juni 2007 förses WP-artikeln med en mall som signalerar ”porträttbehov”.179 

Redan i nästa redigering, nio minuter senare, förses artikeln med en ny (?) bild 

(”falldin.jpg”) av ett oinloggat IP-nummer.180 En vecka senare är dock bilden raderad 

från Commons.181 

 Den 2 augusti 2007 blev artikeln åter illustrationsbehovsklassad.182 Och en dryg 

månad senare (den 14 september) gjorde bildfilen ”Thorbjornfalldin.jpg” åter entré i 

WP-artikeln – samma bildfil som legat i artikeln 2004/05.183 Som vi minns kom filen 

                                                   

177 Evilbertil, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2004-10-29 kl. 00:17, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=2907
65 2012-05-04. 
178 RocketBot, ”Commons:Deletion requests/Image:Thorbjornfalldin.jpg”, Commons 2008-06-19, 
hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/Image:Thorbjornfal
ldin.jpg&oldid=12329559 2012-05-04. 
179 Yvwv, ” Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-06-07, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=430
0266 2012-05-04. 
180 213.199.73.215, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-06-07, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4444
522 2012-05-04. 
181 CommonsDelinker, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-06-14, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4451
416 2012-05-04. 
182 Elinnea, ” Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-08-02, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=469
8302 2012-05-04. 
183 Goombah, ” Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-09-14, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=490
8080 2012-05-04. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=290765
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=290765
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/Image:Thorbjornfalldin.jpg&oldid=12329559
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Commons:Deletion_requests/Image:Thorbjornfalldin.jpg&oldid=12329559
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4300266
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4300266
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4444522
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4444522
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4451416
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4451416
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4698302
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4698302
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4908080
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4908080
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att raderas från Commons först efter Thuressons anmälan den 20 september 2007. 

Den 28 september är bildraderingen fullbordad.184 

 Den 6 april 2008 förses WP-artikeln med en bildfil som, till skillnad från de två 

föregående, stannat kvar.185 Det gäller bilden ”Thorbjörn Fälldin.JPG”, som laddats 

upp på Commons och WP av ett och samma användarnamn (Goombah) inom loppet 

av några timmar.186 Vid uppladdningstillfället på Commons uppger Goombah kort 

och gott att bilden föreställer Thorbjörn Fälldin, vilket han en minut senare utvecklar 

till ”Swedish parliament member and prime minister Thorbjörn Fälldin”.187 Som källa 

uppges samtidigt ”Press photo from Tidens kalender 1967” och som datering anges 

”before 1966”. De närmaste dagarna såg samme användare till att även ladda upp 

bilder på Ola Ullsten,188 Kjell-Olof Feldt189 och Ingemar Mundebo190 från böcker 

utgivna vid mitten av 1960-talet. Dessa bilder finns ännu kvar och används i 

påfallande hög grad i olika Wikipedia-artiklar. Intressant nog verkar det som att 

Goombah, som eventuellt kommit att forma en uppväxande generations primära bild 

av hela två före detta statsministrar, själv varit något av en nybörjare på 

bildhantering. Så sent som den 4 april 2007, ganska exakt ett år innan Fälldin-bilden 

lades upp, tycks han bli varse att målade porträtt blir fria per automatik först 70 år 

efter upphovsmannens död.191 Med detta menar jag på intet sätt att nedvärdera 

användarens bidrag, han har uppenbart tillfört bestående värden. Kanske är 

                                                   

184 CommonsDelinker, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2007-09-28, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4967
756 2012-05-04. 
185 Goombah, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2008-04-06, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=6273
103 2012-05-04. 
186 Goombah, ”File:Thorbjörn Fälldin.JPG”, Commons 2008-04-06 kl. 20:56, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&oldi
d=10880400 2012-05-04. 
187 Goombah, ”File:Thorbjörn Fälldin.JPG”, Commons 2008-04-06 kl. 20:57, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&diff=
10880409&oldid=10880400 2012-05-04. 
188 Goombah, ”File:Ola Ullsten.JPG”, Commons 2008-04-07, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ola_Ullsten.JPG&oldid=10898948 2012-05-
04. 
189 Goombah, ” File:Kjell-Olof Feldt.JPG”, Commons 2008-04-07, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kjell-Olof_Feldt.JPG&oldid=10899028 2012-
05-04. 
190 Goombah, “File:Ingemar Mundebo.JPG”, Commons 2008-04-08, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ingemar_Mundebo.JPG&oldid=10911139 
2012-05-04. 
191 Goombah, ”Användardiskussion:Goombah”, WP 2007-04-04, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndardiskussion:Goombah&diff=next&oldid=
4015001 2012-05-04. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4967756
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=4967756
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=6273103
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=6273103
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&oldid=10880400
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&oldid=10880400
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&diff=10880409&oldid=10880400
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin.JPG&diff=10880409&oldid=10880400
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ola_Ullsten.JPG&oldid=10898948
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kjell-Olof_Feldt.JPG&oldid=10899028
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ingemar_Mundebo.JPG&oldid=10911139
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndardiskussion:Goombah&diff=next&oldid=4015001
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anv%C3%A4ndardiskussion:Goombah&diff=next&oldid=4015001
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okunskapen en chimär. Oavsett användarens grad av förtrogenhet med immateriella 

rättigheter i april 2007 tycks hen snart ha kommit i åtminstone viss kontakt med 

betydande expertis på området. Den 20 maj 2007 förefaller nämligen Goombah ha 

fotograferat en av landets mer meriterade upphovsrättsexperter (Stig Strömholm),192 

att döma av en bildfil hen laddat upp på Commons i april 2011.193 

 Boken som Goombah våren 2008 anger som källa till Fälldin-bilden är Tidens 

kalender 1967 med utgivningsår (ej angivet i Commons) 1966. Goombahs datering 

(”before 1966”) tycks vara baserad på information inhämtad annanstans ifrån, att 

döma av bokens egen tryckuppgift.194 Vad som kanske sticker ut allra mest vid 

jämförelse med den tryckta boken är för övrigt att WP:s remediering är betydligt 

större till formatet än den tryckta förlagans ca 18 x 22 mm. 

 Den 8 augusti 2011 fick Fälldin-artikeln på WP en andra illustration: 195 

”Annakarinhatt och falldin.jpg” (Commons-uppladdad och WP-infogad av samma 

användarnamn: Globaljuggler).196 Bilden är digitalt alstrad (den 3 augusti 2011) och 

visar en åldrad Fälldin jämte it- och regionministern Anna-Karin Hatt, omgivna av 

minst två personer, inomhus, i vad som uppges vara Ramvik i Ångermanland (enligt 

WP-artikeln Fälldins hemtrakt efter åren som partiledare). Det kan sannolikt röra sig 

om Fälldins privata bostad. På Commons uppger uppladdaren Globaljuggler att 

bilden kommer sig av ”own work” och att fotografen heter Jonas Johansson. Av detta 

skulle man lätt kunna tro att Globaljuggler är Jonas Johansson, men om man klickar 

sig till Globaljugglers användarsidor på Commons framgår att användaren mer 

sannolikt heter Henrik Hansson och är ”sakkunnig på Näringsdepartementet med IT-

politik”.197 

 Att Commons har foton på Palme från 1970-talet känns på ett sätt logiskt och mer 

väntat, än om det funnits på Fälldin, med tanke på Palmes längre och stadigare 

                                                   

192 Fredriksson ex. s. 29: ”Vid sidan av Strömholms insatser är den svenska upphovsrättshistoriska 
forskningen ganska knapphändig.” 
193 Goombah, ”File:Stig Stromholm.jpg”, Commons 2011-04-06, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Stig_Stromholm.jpg&oldid=52812687 2012-
05-04. 
194 Tidens kalender 1967, Stockholm 1966, s. 247. 
195 Globaljuggler, ”Thorbjörn Fälldin”, WP 2011-08-08, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=1463
1482 2012-05-04. 
196 Globaljuggler, ”File:Annakarinhatt och falldin.jpg”, Commons 2011-08-03, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Annakarinhatt_och_falldin.jpg&oldid=57751
649 2012-05-06. 
197 Globaljuggler, ”User:Globaljuggler”, Commons 2009-01-13, hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Globaljuggler&oldid=17629037 2012-05-04. 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Stig_Stromholm.jpg&oldid=52812687
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=14631482
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin&diff=next&oldid=14631482
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Annakarinhatt_och_falldin.jpg&oldid=57751649
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Annakarinhatt_och_falldin.jpg&oldid=57751649
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Globaljuggler&oldid=17629037
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verksamheter på regeringsnivå, och med tanke på att en socialdemokratisk 

partiledare mer självklart exponerar sig inför större folkmassor (båda 70-talsbilderna 

i WP:s Palme-artikel är tagna på arbetarrörelsens egen högtidsdag första maj).198 

 På WP har den visuella medieringen av Fälldin som historisk person varit mindre 

träffande än på NE.se. Det finns visserligen en väsentlig variation i de två bilderna, 

men båda förhåller sig ganska långt ifrån den statsministerpersona som avbildas på 

NE.se. Här har uppenbarligen URL-gränsen vid den 1 januari 1969 satt avgörande 

käppar i hjulet. 

 

Återbruk 

WP/Commons-bilden på Thorbjörn Fälldin återfinns, bland flera bilder, på omslaget 

till Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen (2011). Vid en förklarande (bild)text 

är den porträtterade presenterad som statsminister.199 I Commons är bilden daterad 

till ”before 1966” och uppges härstamma ur en publikation utgiven 1966 (Tidens 

kalender 1967). Varför Fälldin-bilden dateras till före 1966 kräver en särskild 

förförståelse eller vidare efterforskning för att förstå. Fälldin hade suttit i riksdagens 

andra kammare 1958–64 och hade en plats i första kammaren från 1967, anger den 

tryckta bildkällan från 1966.200 Han var med andra ord inte riksdagsman åren 1965 

och 1966, och partiledare blev han först 1971 efter att ha varit förste vice ordförande 

från 1969.201 När bilden togs skulle det hur som helst dröja cirka fyra riksdagsval 

innan mannen på bilden kunde tituleras statsminister. 

 På Wikipedia går man faktiskt ännu längre än utgivaren av Den dolda alliansen. 

På WP används bilden inte bara för att illustrera Fälldins personartikel utan även 

som illustration i exempelvis artikeln om riksdagsvalet 1985.202 

 I fallet med Den dolda alliansen är det lätt att förstå bildvalet såsom ekonomiskt, 

tekniskt och socialt betingat: gratis ur rättighetssynpunkt, redan digitaliserad och 

                                                   

198 ”Olof Palme”, WP 2012-05-06, hämtat från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Olof_Palme&oldid=16482526 2012-05-08. 
199 Mikael Holmström, Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser, Stockholm 2011, s. 
4. 
200 Tidens kalender 1967, s. 247. 
201 Hans Albin Larsson, ”Thorbjörn Fälldin”, NE.se odaterat, hämtat från 
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin 2012-05-08. 
202 ”Riksdagsvalet i Sverige 1985”, WP 2012-04-17, hämtad från 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Riksdagsvalet_i_Sverige_1985&oldid=16354192 2012-05-
08.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Olof_Palme&oldid=16482526
http://www.ne.se/lang/thorbjörn-fälldin
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Riksdagsvalet_i_Sverige_1985&oldid=16354192
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ytterst lättillgänglig på det öppna nätet. Alla tänkbara bilder som i reell mening 

föreställer statsminister Fälldin, och som återfinns hos bildbyråerna, skulle föranleda 

en högre insats. Att bilden på Tage Erlander på samma omslag är mer representativ 

för vad den är menad att representera kan förklaras med att Erlanders 

statsministertid ligger ”rätt” i tiden utifrån de givna premisserna.203 

 

Avslutande diskussion 

Här ska i Gitelmans anda poängteras att jämförelser mellan NE.se och Wikipedia ska 

ses i sina tidsbundna kontexter. NE.se har funnits sedan maj 2000 och 

svenskspråkiga Wikipedia sedan ett år senare, bägges innehåll och verkan har genom 

åren påverkats av en mängd omställningar. I det övergripande perspektivet har Webb 

2.0, med ledord som ”samarbete”, ”deltagande” och ”konvergens”, tydligt förändrat 

Internetanvändandet under 00-talet. Vad som i denna uppsats kan utläsas som 

skillnader mellan NE.se och Wikipedia ska alltså inte utan vidare appliceras på de 

förhållanden som gällt säg före 2006. Vi måste hålla i minnet att det som idag 

framstår som ett nödtorftigt bildbruk i en annan tid och i ett annat rum kan ha varit 

ordinärt eller rent av i framkant, och det som idag framstår som överlägset kan 

framöver bli förbisprunget av en i nuläget mindre metakunskapsbeaktande aktör. Per 

Söderberg på Nationalencyklopedin betecknar det som ett problem för både NE.se 

och Wikipedia – (något som Wikipedia börjat drabbas av men som NE.se alltid haft) 

– detta att man dras med mängder av gammal information som behöver uppdateras. 

Att skriva nya artiklar brukar vara roligare än att underhålla befintliga 

informationsmängder, är Söderbergs erfarenhet. Ur det perspektivet har Wikipedia 

en framtid mer oviss än vad man kanske vanemässigt föreställer sig. Att producera 

och upprätthålla ett samlat uppslagsverk i längre perspektiv kan i mer eller mindre 

överförd bemärkelse liknas vid den problematik Nyblom beskriver på det 

personhistoriska planet: 

Intresset för ”Sanningen”, för att utreda och offentliggöra sådant som i det förflutna var 

okänt, har lett till att Heidenstams samtids föreställningar om honom – det som då var 

självklart och uppenbart – har trängts undan. Hur Heidenstams samtid, i bredare 

                                                   

203 Jfr ”File:Tage Erlander 1952.jpg”, Commons 2011-12-13, hämtad från 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tage_Erlander_1952.jpg 2012-05-08. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tage_Erlander_1952.jpg
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bemärkelse, såg på honom har i allt väsentligt fördunklats av eftervärldens 

meningsproduktion.204 

Den visuella bilden av Heidenstam på NE.se är av helt annat slag än NE:se:s bild av 

Ingmar Bergman (1918–2007), som uppges ha tilldelats den längsta personartikeln i 

NE.205 Ett då två år gammalt foto av Bengt Wanselius (1988), som visar en 69-årig 

teaterregiserande Bergman, används i den ursprungliga NE (band 2, utg. 1990, s. 

448). Bilden var tänkt att behållas i den komprimerade NE-utgåvan från 2008, enligt 

en marknadsförande artikel på NE.se. Där uppges: ”Bilden på Ingmar Bergman ser 

exempelvis ut precis som vi minns honom.”206 I den slutliga utgåvan det då handlade 

om (den komprimerade NE-utgåvan 2008, s. 175) används istället en bild från 1958, 

den bild som genom Mr Bullitts försorg hamnade på Commons 2009. 

 I övrigt användes 1990 två filmrelaterade foton (”Det sjunde inseglet” och ”Fanny 

och Alexander”) vid artikeln om Bergman. I det förhållandevis generösa 

bildmaterialet i dagens NE.se-artikel om Ingmar Bergman (sju bilder) ryms varken 

80-, 90- eller 00-talet.207 Här är det nästan uteslutande bilder från tiden före 1969: 

fyra filmrelaterade fotografier från femtiotalet, en teaterregibild från femtiotalet, en 

rätt påtagligt beskuren filmbild från 1960-talet och en tevefilmsrelaterad bild från 

tidigt 70-tal. Tvärt emot vad man skulle kunna förvänta sig har alltså bildmaterialet i 

Nationalencyklopedins mest generöst tilltagna personartikel från 1990 till 2012 gått 

från delvis färgsatt (färgbild från ”Fanny och Alexander” som en av artikelns tre 

bilder) till att vara helt och hållet svartvit (sex av sex bilder). Det visserligen utökade 

bildantalet känns på sitt sätt reducerande. Ingmar Bergman må ha betytt unikt 

mycket i det svartvita formatet och den tidens teater, men ändå. NE:s visuella 

förskjutning rörande Bergman har väl heller knappast någon motsvarighet i senare 

års Bergman-forskning. På så vis påminner utvecklingen ju också något om hur 

Heidenstam blivit illustrerad 1992 kontra 2005–. 

 Nog vore det väl kunskapsmässigt berikande om uppslagsverket i fråga kunde 

innefatta en mer öppen hållning till förekommande och förutvarande bildurval, för 

att underlätta läsarens förståelse för bildernas skiftande livsbetingelser och 

                                                   

204 Nyblom Ryktbarhetens ansikte, s. 11 f. 
205 Janken Myrdal, ”Encyklopedins biografier – ett mått på betydelse?”, Tvärsnitt 2006:4, s. 39. 
206 Boijsen. 
207 Maaret Koskinen, ”Ingmar Bergman”, NE.se odaterat, hämtat från http://www.ne.se/lang/ingmar-
bergman 2012-05-08. 

http://www.ne.se/lang/ingmar-bergman
http://www.ne.se/lang/ingmar-bergman
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tolkningsvärdighet. Vore det inte ärligast om användaren gavs chans att tydligt 

relatera NE.se-materialet till de tryckta publikationer som varit dess inträdesbiljett i 

sammanhanget (NE, supplement, årgångsbok, NE i tre band, etc.) där det varit fråga 

om sådana ursprung? Mycket skulle därigenom vara vunnet, som jag uppfattar det. 

Budskapet på NE.se av idag är att övriga källreferenser blir överflödiga så länge du 

har ett trovärdigt namn som signatur till en artikel eller bild, och skulle en 

försanthållen uppgift visa sig svikta i aktualitet (kanske rent av visa sig vara en 

faktoid) är den inte längre värd att ens befatta sig med (det som bortredigeras från 

NE.se försvinner spårlöst ur användarnas horisont likt en illegal Commons-fil). På 

sikt skulle man kunna tänka sig en stigande nödvändighet i att uppsöka 

bokskanningsprojekt som Google Böcker för att med någon säkerhet (läs: kognitiv 

auktoritet) se vad NE:s ämnesexperter verkligen gett uttryck för under sin levnad.208 

Bilder som historiska dokument bildar tillsammans med andra medieformer vår allas 

gemensamma kunskap. ”De som råder över arkiven”, skriver Anna Dahlgren, ”har 

makten att samla in, namnge och bevara. Samma personer råder också över 

tillgången till det arkiverade materialet och hur det medieras. Vad som väljs ut och 

hur det ordnas och görs tillgängligt påverkar i sin tur det kollektiva minnet, 

historieskrivningen och forskningen.”209 

 Att läsa innantill är grundläggande: WP bygger på att användarna har läst 

innantill, så att artiklarna vilar i redan offentlig och verifierbar kunskap. 

Wikipedianerna har till uppgift att förmedla information så transparent som möjligt. 

Det är bra när bildtyperna blandas: Bokillustrationer, skivomslag, tidningsomslag, 

teaterprogramsbilder, nothäftesillustrationer, vykort etc. Det bidrar till ett 

kulturhistoriskt perspektiv, det vill säga speglar de större kulturella sammanhangen. 

Till detta kan och bör även räknas retrospektiva bilder: gravar, minnesmärken. 

 Det ligger en poäng i läsarens möjlighet att självständigt skärskåda bilders 

livsbetingelser snarare än matas med dem som vore de tidlöst givna. Om folk i gemen 

vänjer sig vid att läsa bilders metadata i större utsträckning vore det en 

demokratisering av kunskap (jfr Kylhammar). Innehållsrika arkivbilder vittnar om de 

fångade ögonblickens visuella kontexter på ett sätt som bygger broar och överlappar 

historiska företeelser/sammanhang, likt metadata förmedlar arkivmaterialets 

                                                   

208 Jfr Dahlgren, s. 74 (om bildarkivens viktigaste uppgift). 
209 Dahlgren, s. 69. 



55 
 

konstruktioner och samband, och likt övriga kulturhistoriska intertexter. Vi behöver 

frisläppta bilder av historien, för att på bästa sätt förstå den. Vi behöver 

metainformationen på samma gång för att bättre skärskåda vår tids förment tidlösa 

värderingar. Bilder fungerar som våra tankars färdmedel till flydda miljöer och 

känslor. Deras besiktningar och registreringsbevis är ännu eftersatta. 

 Den här uppsatsen har inte haft fokus på de traditionella bildleverantörerna 

(bildbyråer och dylikt). De skulle förtjäna att utforskas i större skala, inte minst 

utifrån ett historiografiskt perspektiv. 

 Vad min undersökning heller inte siktar in sig på, men som skulle vara intressant 

att se utforskat: receptionen av bilders metadata. Hur reagerar folk på bilder 

beroende på metadatan? Hur reagerar mottagaren på låt säga uppgifter om 

upphovsman, upphovsrättsinnehavare, byrå, årtal, om artikelskribenten anges som 

bildkälla, om upphovspersonen/källan anges som okänd, om bilden är public 

domain, arkivbild eller nytagen, om den härleds till en arkivdatabas, nedlagd 

bildbyrå/inaktuellt byrånamn, om bildredaktör anges, redigerare, etc. 

 

Sammanfattning 

Jag har med denna uppsats undersökt NE.se och svenskspråkiga Wikipedia ur ett 

historiografiskt perspektiv, för att utröna villkoren för deras bildbruk: vad som skiljer 

sig åt och vad det får för konsekvenser för vår historieuppfattning. Jag har i detta 

syfte valt att på konkret nivå studera hur NE.se och Wikipedia valt att bildsätta sina 

artiklar om Heidenstam, Danielsson och Fälldin, med vissa utblickar mot återbruk i 

utomstående medier. 

 NE.se-bilderna har kommit uppslagsverket till del i olika omgångar. Till att börja 

med styrdes bildinköpen av redaktörernas värderingar på 80-/90-talen i förening 

med pressande deadlines och otal externa bildleverantörers ursprungligen helt 

analoga bildbestånd. Vid uppbyggnaden av NE.se påverkades bildbruket därtill av 

hur bildleverantörerna i olika grad ställde sig till eventuell remediering av berörda 

bilder, och en inte minst administrativt motiverad reducering av bildkällor. Under de 

fortsatta åren har bildutbudet på NE.se påverkats av vilka böcker man valt att 

nyproducera under 2000-talet, och hur dessa illustrerats, vilket också kommit att 

handla om att hålla nere antalet bildleverantörer. 
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 Bildernas metadata är ytterst begränsade på NE.se. Exempelvis saknas datering i 

två av de tre undersökta artikelämnena. Om man i NE.se-artikelns grundläggande 

visningsläge klickar på bilden/bildtexten får man dessa i ett särskilt visningsläge där 

den enda ytterligare informationen utgörs av bildbyrånamnet (som alltså varken 

anges i artikelns grundläggande visningsläge eller i utskriftsläge), och i vissa fall 

namnet på antingen fotografen eller ett ursprungligare bildarkiv. 

 WP har i de undersökta fallen en något bredare bildsättning som i bästa fall mer 

överensstämmer/förankras med för läsaren aktuella och kontrollerbara källor med i 

sin tur ganska tillfredställande god kognitiv auktoritet (förhållandevis tillgängliga 

böcker, arkiv och museianläggningar); medan den kognitiva auktoriteten kring 

NE.se:s bildbruk vilar på oredovisade redaktionella beslut och principer (potentiellt 

fattade så långt tillbaka som på 1980-talet) och externa och relativt slutna 

bildleverantörer som eventuellt genomgått en och annan genomgripande 

omorganisation under uppslagsverkets kvartssekellånga produktionstid. 
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