
Innan vi börjar, kom ihåg att du kan stoppa bildspelet 
när som helst om du vill läsa om texten.  
Stoppa och starta om. För markören till nederdelen av 
bilden så dyker navigeringsverktyget upp. 
Påminner också om en tråd tidigare i veckan om att 
hitta rätt avsnitt. 
I spalten till vänster finns en sökruta. Skriv in namnet 
på föreläsaren så får du upp de aktuella avsnitten. 

Från idé till första kapitlet 
Svenåke Boström 
Del 5, 3 december 

RESEARCH, varför och hur?



Nu ska jag återknyta till mitt besök på 
Sigtunastiftelsen. En institution som fått betyda 
mycket för många författare.  
Sigtunastiftelsen kan ge möjlighet till rekreation 
och avskildhet för den som helhjärtat vill 
koncentrera sig på sitt författarskap under en 
specifik tid. Det finns också möjlighet att få ett 
stipendium för att vistas på denna vackra plats i 
Sigtuna. 



Som jag nämnde i förra avsnittet har 
Sigtunastiftelsen även ett välfyllt 
bibliotek, med böcker från 1500-talet 
och framåt. Dessutom en unik 
klippsamling med tidningsklipp 
sorterade på ämnen från nästan hela 
1900-talet. 
Jag har lagt in en länk till 
Sigtunastiftelsen, plus ett par andra 
länkar i slutet av presentationen.



Om du besöker Sigtunastiftelsen kan du 
kanske med lite tur få låna det klassiska 
tornrummet, utnyttjat bland annat av 
författare som Lars Widding, Verner von 
Heidenstam, Selma Lagerlöf, Olof 
Högberg, Sven Stolpe, Bertil Malmberg, 
Karin Boye, Lars Ahlin, Per Wästberg, 
Birgitta Trotzig, Göran Tunström, Bodil 
Malmsten, Agneta Pleijel och Ylva 
Eggehorn.



Utsikt från 
tornrummet på 
Sigtunastiftelsen.



”Sigtunastiftelsens första ledare, 
Manfred Björkquist, och dennes vänner 
insåg att det fanns behov av en plats och 
ett sammanhang där viktiga existentiella 
och humanistiska samtidsfrågor kunde 
dryftas. De ville skapa en frizon som inte 
på förhand låser tankarna inom givna 
ramar.” 
(Citat från Sigtunastiftelsen.se)



”Sigtunastiftelsens klipparkiv är en av 
Sveriges största samlingar med 
dagstidningsartiklar. Materialet sträcker 
sig nära nog över hela 1900-talet. 
Klipparkivets verksamhet tog sin början 
1920, efter inrättandet av Sigtuna 
folkhögskola tre år tidigare. Ett brett 
urval ämnen har fram till millennieskiftet 
bevakats och klassificerats.” 

(Citat från Sigtunastiftelsen.se)



”Sigtunastiftelsens bibliotek äger ett 
antal specialsamlingar. 
Specialsamlingarna är tillgängliga som 
läsesalslån måndag-fredag efter 
överenskommelse.  
Välkommen att ta del av dessa rika och 
intressanta samlingar!” 

(Citat från Sigtunastiftelsen.se)



Studiebesök i klipparkivet, Sigtunastiftelsen.



Ett annat exempel på ett välfyllt och nyttigt arkiv 
är Riksarkivet, som består av ett flertal 
arkivsamlingar. Bland annat Krigsarkivet, och där 
handlar det inte enbart om krigiska företeelser.  

Min kollega Nils Johan Tjärnlund hittade för ett 
par år sedan mycket intressanta dokument, bland 
annat fotografier om en av Sundsvalls mest kända 
familjer. 
Bland annat bilden på några unga män som kom 
att dokumentera en viktig del av Sundsvalls 
historia, (först bildtexten, och sedan bilden).



Fantastiska fynd i Cornellska släktarkivet idag, bland 
annat hundratals "nya" fotografier!  

Här längst fram i mitten Henrik Cornell, blivande 
professor i konsthistoria, och till höger med 
korslagda ben Nils Ahnlund, senare professor i 
historia, akademiledamot och författare bl a till 
Sundsvalls historia.  
Längst bak står Johan Fredrik Cornell, major i Väg- 
och Vattenbyggnadskåren, byggherre till Villa 
Kaptensudden, ordförande i Sundsvalls 
stadsfullmäktige m.m.  

Foto från Kaptensudden i Petersvik, Sundsvall, 
sommaren 1911.





Varning! 

Nu ska jag återkomma till varningen när det gäller 
att använda tidningar som en källa.  
Trovärdigheten i svenska dagstidningar har fått sig 
en knäck under mina år som författare. I och för 
sig har jag ett dåligt exempel redan från 1888, då 
ett par slarviga journalister på tidningen 
Norrlänningen spred ett falsk rykte om hur 
Sundsvallsbranden startade. Då var katastrofen 
inte så stor eftersom det fanns ytterligare minst tre 
tidningar på orten som kunde berätta sanningen. 



Ett mer flagrant exempel är från 1970 och 
Expressen, i mitt pågående jobb med en 
självbiografi. Jag letade information kring 
den dramatiska Spantax-kraschen vid 
Arlanda, eftersom den påverkade min tid som 
brandman på Arlanda och senare brandkåren 
vid Kiruna flygplats. 

Jag hittade ett rykande hett reportage i 
Expressen på totalt tio sidor. Ett av uppslagen 
ser du på nästa bild. 



Expressen 7 januari 1970.



Här fanns en mängd citat från en av 
räddningsmanskapet som påstods ha räddat 
den fastklämda flygkaptenens liv, genom att 
hålla om honom och ge honom värme.  
Vis av skadan när det gällde tidigare 
erfarenhet av kvällspressen tänkte jag att det 
skulle vara guld värt att få tag på den där 
mannen och höra hans version. 
Efter mycket googlande och sökande på nätet, 
och några avverkade felspår, fick jag äntligen 
tag på honom på telefon. 



Jag berättade vad jag höll på med och 
påminde honom om händelsen. 
Jag läste också upp några delar ur artikeln 
där reportern beskriver hans insatser under 
rubriken ”Så räddade jag flygkaptenens liv”. 
Min fråga till honom var.  
Kommer du ihåg den här artikeln? 
Han svar dröjde ett par sekunder, sedan sa 
han eftertänksamt: 
”Det var förmodligen då jag slutade läsa 
kvällstidningarna”.



Han dementerade i stort sett allt Expressen 
skrivit om honom. Ett par exempel, och 
Lennart Molins kommentar i kursiv stil: 
"Men först fram var Lennart Molin".  
– Jag var alltså inte först fram. 
"Fortfarande med Molin om sig bars han ut 
till en bår."  
– Låter ju dramatiskt, men det hände inte. 
"Han och några kamrater bar båren 150 
meter genom djup snö fram till ambulansen." 
– Jag är säker på att jag inte var med och 
bar honom till ambulansen.



De övriga tre tidningarna jag läst, DN, 
Svenskan och Aftonbladet fokuserade helt 
på den verkliga hjältinnan i sammanhanget, 
Maria José Casanova-Sansimon.  
Hon startade en nödsändare och gjorde upp 
eld vid vraken så räddningsmanskapet 
hittade fram. 
Fokus var också på det faktum att det tog 
åtta timmar innan man hittade planet, och 
att räddningstjänsten insatser var klart 
undermåliga.







Alla artiklar brukar ju ha en byline som 
berättar vem som skrivit texten, det märkliga 
är att det saknas till just den här artikeln. 
Förmodligen en aning självbevarelsedrift hos 
reportern i fråga. 

Slutsats: När det gäller uppgifter ur 
tidningarna, speciellt kvällstidningarna, kolla 
med minst ett par andra tidningar. 

I slutet av detta avsnitt kommer en länk till 
ytterligare en spännande historia om förra 
seklets ”fake news”, hämtat från Hälsingland.



Googla 

Varningen gäller även i högst grad den här 
rubriken. Google är ett utmärkt verktyg för 
research, men se upp för de som sprider  
”fake news”.  
Här gäller det att i första hand vända sig till 
säkra källor som Wikipedia och officiella sajter 
från myndigheter och betrodda företag. Om 
uppgifterna kommer från icke kända källor bör 
man söka verifiering från minst två andra 
oberoende och betrodda källor. 



Visst, tidningarna är också en bra källa på 
nätet och i dagsläget är det svårt att 
komma undan med uppdiktade historier 
som den i Expressen om Spantax-
kraschen. 
Genast skulle de inblandade kasta sig över 
tangentbordet och kräva rättelser. Så i det 
avseendet har mediebranschen blivit 
bättre. Det blir en självsanering. 
Så i grunden är Google också ett utmärkt 
verktyg för att söka fakta och inspiration. 



DE UTLOVADE LÄNKARNA 

Krigsarkivet 
riksarkivet.se/arkiv-lasesalar 

Sigtunastiftelsen 
sigtunastiftelsen.se 

Kungliga biblioteket,  
digitaliserade dagstidningar 
www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-
samlingarna.html?type=Dagstidningar

http://riksarkivet.se/arkiv-lasesalar
http://sigtunastiftelsen.se
http://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna.html?type=Dagstidningar
http://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna.html?type=Dagstidningar


Tack för i dag! 

I morgon återkommer jag  
med avsnitt 6: 
Skrivprocessen – Trestegsraketen 

Varma hälsningar 
Svenåke Boström 


