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MANGE eldre fotografier forsvin-
ner etter hvert fordi etterkommere
ikke kjenner eller har noe forhold
til hendelsene eller personene på
bildene. Det er eksempler på at
albumer og samlinger faktisk er
blitt kastet, f.eks. i forbindelse
med arveoppgjør.

Med dette som bakgrunn star-
tet Hamarøy historielag opp et
prosjekt allerede tilbake i 2012
med fokus på å samle inn, regis-
trere og digitalisere eldre bilder
fra Hamarøy. Sentral samarbeids-
part i prosjektet er Nordlands-
museet, og bildene skal legges
ut på museets database og gjø-
res søkbare og tilgjengelig for all-
menheten. Søker en på Digitalt
museum vil en finne en hel del
bilder som er lagt ut. Informasjo-
nen knyttet til hvert bilde er ikke
helt tilfredsstillende for alle, og
en del av arbeidet videre i pro-
sjektet vil bli å kvalitetssikre til-
leggsinformasjon og legge den
til.  Det er i tillegg digitalisert vel
3000 bilder, men et fåtall av disse
er lagt ut og gjort tilgjengelig
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– Vil du være med på et viktig
arbeid for å ta vare på, og gjøre
tilgjengelig,  eldre bilder fra
Hamarøy og Steigen?
     En viktig del av
den lokale historien,
og dokumentasjonen
av denne, i finnes i
en mengde eldre og i
hovedsak ikke regis-
trerte bilder rundt
om i private albumer
og samlinger i den
enkelte kommune.

enda. Arbeidet er forholdsvis ar-
beidskrevende, og framdriften i
prosjektet har variert noe blant
annet på grunn av at det er få
medarbeidere som har deltatt.

I et samarbeid mellom Steigen
historielag, Hamarøy historielag
og Nordlandsmuseet prøver en
nå å revitalisere prosjektet, re-
kruttere flere medarbeidere og få
til ny og større framdrift. Et ve-
sentlig poeng i tillegg til registre-
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ring og digitalisering er å få inn-
hentet informasjon en kan knytte
til det enkelte bildet. Dette kan
være opplysninger om hvor er
bildet tatt, hvem er personene,
hvilken anledning, hvem er foto-
graf, hvilket år etc.

Som en del av dette ble det
arrangert opplæring i foto-
skanning og fotoregistrering på
Hamsunsenteret med deltakere
fra de to historielagene og
Nordlandsmuseet. Temaer på
opplæringen var informasjons-
innhenting, lovverk, prosedyrer,
standarder, om Primus (databa-

seprogram) og en del øvelse i
bildeskanning og standard/pro-
sedyre for å legge ut bilder på
nett.  Denne kunnskapen skal så
bringes videre til nye medarbei-
dere gjennom egne kursopplegg
i det enkelte historielag eventu-
elt i samarbeid.

Historielagene inviterer inter-
esserte i de respektive kommu-
nene til å ta kontakt og bli med i
dette dugnadsarbeidet for å be-
vare denne viktige delen av vår
lokale historie. Det er flere for-
skjellige arbeidsområder, ikke
minst i forhold til å samle infor-

masjon om bildene, og historie-
lagene vil i samarbeid med
Nordlandsmuseet bistå med nød-
vendig opplæring. For Steigen,
ta kontakt gjerne med prosjektle-
der Astrid Kristensen, mobil/
SMS 481 41 604 eller historie-
lagets facebook-side og for Ha-
marøy, prosjektleder Lars Arild
Johansen, på egen eller historie-
lagets facebook-side, eventuelt
SMS 992 76 681.
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