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SIKTAR MOT PARIS
Anders Arnhammar har drivit sitt fotoprojekt i drygt fyra
år. I sommar planerar han att förflytta fokus söderut.
Närmare bestämt till världsstaden Paris.
– När det gäller bloggen så kommer jag nog att utöka
det till Paris här under försommaren, eftersom att jag
har hittat ett gammalt album med roliga Parisbilder i
miljöer som jag ska leta upp, säger Anders till
Expressen.
 
Besök Anders fotoblogg här:
www.hejigen.se

På en bild ses världsstjärnan
Greta Garbo posera på en stig
i Solna.

På en annan ses en kvinna
stå framför ett räcke på
Kungsbron i Stockholm.

Då verklighet – nu gryniga
minnen från förr.

Vad de båda bilderna har
gemensamt?

Båda fotografierna har fått
nytt liv, i färg, efter att
journalisten Anders Arhammar
spårat upp dess ursprungsplatser.

– Alla bilderna har ju en historia bakom sig. Så det blir lite känslomässigt
ibland, säger Anders till Expressen.

Det började med en resa till San Francisco.
Och slutade med en djupdykning i dokumenterade familjeminnen och korniga

fotografier från 1930-, 40- och 50-talets Stockholm.
Via sin fotoblogg delar frilansjournalisten Anders Arhammar, 62, med sig av

En utskrift från Expressens nätupplaga – Expressen.se

Här, på en stig i Solna, fick bilden på Greta Garbo nytt liv.

Anders ger gamla
bilder nytt liv i färg

http://www.hejigen.se/
http://www.hejigen.se/
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dåtidens minnen – i modern tappning.
– Jag åkte till San Francisco och hade ett gammalt vykort med mig för att se var det

var taget. Och då tänkte jag att det kan man göra i Stockholm också, säger Anders till
Expressen.

Vid hemkomsten startade Anders en blogg, grävde fram en låda med gamla
fotografier och gav sig ut på jakt bland Stockholms gator, parker och kvarter.

Och igenkänningsfaktorn var, förvånande nog, hög.
– Det kom fram bilder på min pappa, farmor och mig som liten i olika miljöer, och då

märkte jag att det inte ser så mycket annorlunda ut i dag. Man kan hitta miljöerna i dag,
även om det har gått 90 år.

Minns särskilt Greta Garbo
Anders jaktlycka har varit imponerande god.
Under åren har han spårat upp obskyra stentrappor, av en slump hamnat på en stig i

Solna där Greta Garbo en gång i tiden fotograferades, och letat upp bekanta
promenadstråk i Stockholms innerstad.

Och just fotografiet med Greta Garbo har en särskilt tursam historia.
Det började med att Anders fotograferade av bilden på Moderna museet i

Stockholm.
Längre fram, under en promenad i Solna, kom han på sig själv med att faktiskt stå

på den plats där fotografiet en gång i tiden togs.
För 90 år sedan.
– Jag gillar Garbobilden. Att jag lyckades hitta den exakta platsen. Att man nästan

kunde stå på samma plats där hon stod. Det tyckte jag var roligt. Men alla bilderna har
ju en historia bakom sig. Så det blir lite känslomässigt ibland, säger Anders.

Tar hjälp av Iphone
Anders beskriver sitt fotoprojekt som en fritidsyssla. Men också något som under

tiden har vuxit fram till en alltmer tidskrävande hobby.
– Ibland är det slumpen, ibland ligger det ett gediget arbete bakom, förklarar Anders

på frågan om hur han gång på gång lyckas spåra upp bildernas ursprungsplatser, och
fortsätter:

– Men i övrigt så har jag gått runt och tittat, helt enkelt, och tänkt att "var det kan det
där vara, jo det är nog här". Jag har ett gäng bilder som jag går runt med och tänker
"att här kanske det är".

Med tiden har tekniken blivit alltmer behjälplig i detektivarbetet.
– Förut hade jag en packe bilder, men numera har jag allt på Iphone.
På nätet kan vem som helst, med ett enkelt klick, följa Anders fotopussel.
Men snart kan samlingen få en helt annan plattform.
– Jag har varit i kontakt med Stadsmuseet om att göra en utställning. De var

jättepositiva men de vet inte riktigt hur de ska hålla öppet med anledningen av
ombyggnationen av Slussen. Men jag har en kontakt där som tycker att vi ska göra
något.

Extra känslosam bild
Anders berättar att historiegrävandet kommer med en viss nostalgi på köpet.
Känslofaktorn är stundtals hög.
Och det är särskilt en bild som ligger Anders varmt om hjärtat.
En bild som han delvis är med på själv.
– Det finns en bild på min mamma, där hon står på Kungsbron, och jag hittade den

exakta platsen och tog en bild. Efteråt har jag förstått att jag ligger i hennes mage när
bilden tas, så det blev lite extra känslosamt. Att här står jag och tar en bild på min
mamma där hon stod för 60 år sedan, med mig i magen. Det blir som en tidstunnel.

 

Vädjar till Expressens läsare
Anders berättar att han ständigt bär med sig bilder i huvudet i hopp om att hamna på

rätt plats så småningom.
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Just nu är det en särskild bild, på en
man i en trätrappa, som gäckar honom.

Med hjälp av Expressens läsare hoppas
han kunna spåra upp platsen.

– På den här bilden, och några till i ett
gammalt fotoalbum, finns en trappa i trä.
Just att den är i trä kan ju betyda att den
inte finns längre, men man vet aldrig, så…
Kan någon ge en ledtråd till var den kan
finnas? Hetaste ledtråden är någonstans i
Stockholm, kanske vid Sofia kyrka eller på
Djurgården. Bilderna kan ha tagits i
samband med mors dag på 1940-talet.
Men vis av tidigare letande så skulle
trappan kunna finnas i Malmöområdet
eller Köpenhamn också, förklarar Anders.

Titta på bilden till höger.
Vet du?
Kontakta Anders via e-post för att hjälpa till i jakten på trappan.
För att ta del av fler bilder – klicka i bildspelet ovan.
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  Vet du var den här bilden togs? Foto:
Anders Arhammar

Av Andreas Häggström 
andreas.haggstrom@expressen.se
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