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Sluttrapport for prosjektet "Fiskarlag i Nordland"   
 
Bakgrunn og historikk 
Norges fiskarlag ble grunnlagt i Bodø i 1926 og fungerer som fagforening og arbeidsgiverforening 
for norske fiskere. Nordland fylkes fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og 
er således en forening både for det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og 
arbeidsgivere, så vel som enkeltmannsforetak. Organisasjonen jobber for å samle Nordlands 
fiskere for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskerens faglige, økonomiske, sosiale 
og kulturelle interesser.  
 
Arkiv i Nordland fikk høsten 2021 innvilget prosjekt- og utviklingsmidler fra Arkivverket for et 
prosjekt som omhandler digitalisering og tilgjengeliggjøring av møteprotokoller etter 38 fiskarlag på 
fylkes- og distriktsnivå fra hele Nordland. Nasjonalbiblioteket avd. Mo i Rana skulle også stå for 
digitaliseringen av 70 opptak med lyd/film av taler og innlegg fra årsmøter og samlinger.  
 
Prosjektet tar for seg møteprotokoller fra fylkesfiskarlaget og distriktslagene fra 1927 og framover, 
samt lyd-/filmopptak fra perioden 1974-82.  
 
Gjennomføring 
Oppstart av prosjektet ble forsinket på grunn av personellmangel i forbindelse med COVID-19 og 
andre uforutsette forhold, og var dermed ikke i gang før i november 2021.    
 
Møteprotokollene ble skannet på Arkiv i Nordlands 4digitalbooks DL mini robotiserte bokskanner. 
Digitaliseringen er gjort i fullfarge, 600 DPI, og lagret i TIFF-format.  
 
Digitaliseringen av møtebøkene gikk som planlagt, med unntak av en stor del av møtebøkene fra 
Nordland fylkes fiskarlag. Her støtte vi på problemer. Disse protokollene inneholder maskinskrevne 
sider som er limt inn i protokollene med store mengder lim. Dette er et format som bokskanneren 
har problemer med, da sidene blir for stive og tunge til at den klarer å bla automatisk slik den skal. 
Disse måtte derfor i stor grad skannes manuelt – og siden det er snakk om cirka 7000 sider til 
sammen, tok dette mer tid enn planlagt. 
 
Det digitaliserte materialet har så blitt lastet opp og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.no. Unntaket 
er protokollene som er skannet etter jul, da Nordland fylkeskommune ble utsatt for et dataangrep 
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23.12.2021. Vi har siden dette ikke hatt tilfredsstillende internettoppkobling til å laste opp 
protokollene fra de gjenstående 25 distriktsfiskarlagene. Alt er klargjort på Digitalarkivet og 
materialet vil bli lastet opp så snart vi blir koblet på internett igjen. 
 
Lyd-/filmmaterialet som skal sendes til Nasjonalbiblioteket avd. Mo i Rana for digitalisering er 
klargjort og vil bli sendt i disse dager. Her har vi fått beskjed om at filmmaterialet vil bli prioritert 
først.  
   
 
 
Med vennlig hilsen 
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