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Prosjektrapport  
Digitalisering av Saltdal kommunes fotosamling 
 
Saksreferanse 2018/14655 
 
Arkiv i Nordland avslutter i disse dager prosjektet med digitalisering og tilgjengeliggjøring av 
Saltdal kommunes fotosamling som Arkivverket støttet med 200 000 kr. Prosjektet har blitt 
ferdigstilt mer eller mindre i tråd med innholdet i søknaden. Vi måtte be om utsettelse grunnet 
foreldrepermisjon hos prosjektleder, pandemirestriksjoner samt at annet nøkkelpersonell har gått 
av med pensjon underveis, men er straks i mål med prosjektet som helhet.  
 
Vi skrev opprinnelig at vi skulle digitalisere 23 000 bilder (repronegativer) samt 2000 glassplater. 
Etter hvert som arbeidet skred fram og vi fikk tilstrekkelig oversikt så viser det seg at det var 
20 000 repronegativer å digitalisere og hele 8500 glassplatenegativer som måtte skannes. De siste 
bildene digitaliseres før jul og materialet ferdigregistreres i ASTA i de kommende ukene.  
 
Vi har ved flere anledninger presentert om prosjektet for publikum, senest under en 
privatarkivnettverkssamling for aktører i Nordland som arbeider med- og bevarer privatarkiv 
tidligere i desember. Opprinnelig var planen å slippe deler av bildematerialet på nett underveis i 
prosessen, men pandemirestriksjonene har gjort arbeidsflyten så hakkete og ustabil at vi måtte 
tenke alternativt. Vi planlegger nå å slippe et større antall bilder på vår nettside for foto i anledning 
en lokal og svært populær festival på Rognan i Saltdal i slutten av februar 2022. Det planlegges 
samtidig projiseringer av bilder utendørs rundt om i bygdesenteret samt en egen forestilling som 
tar utgangspunkt i samlingen som vil inngå i festivalprogrammet. Disse aktivitetene vil trolig kunne 
gjennomføres også med strenge koronarestriksjoner og blir en måte for oss å ta samlingen «hjem» 
igjen. Dette gjør vi dels for å gjøre stas på bildene og prosjektet, dels for å anerkjenne jobben 
kommunen har gjort lokalt opp gjennom årene og det fantastiske engasjementet lokalt, og dels for 
å møte de som er kildene til samlingens innhold. Enten direkte eller etterkommere av disse. Vi 
ønsker å knytte flere kontakter lokalt der samlingene skapes og samles inn og håper på flere 
positive synergieffekter ikke bare i forbindelse med den aktuelle samlingen men også med tanke 
på videre innsamling og bevaring av lokalt skapte privatarkiver.  
 
Støtten fra Arkivverket har i sum muliggjort en bevaring og tilgjengeliggjøring av en fotosamling 
som har svært stor betydning lokalt, men der deler av samlingen også har tekniske og/eller 
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historiske kvaliteter ved seg som gjør den relevant også på nasjonalt plan og som vi vil bruke aktivt 
i formidling også i årene som kommer.  
 
PROSJEKTREGNSKAP 
 
Utgifter 
 
Lønn og sosiale kostnader (1. år)    275 000 kr 
Lønn og sosiale kostnader (2. år)   275 000 kr 
Uforutsette utgifter, slitasje på utstyr,  
emballering o.l.       50 000 kr 
 
Sum       600 000kr 
 
 
 
Inntekter 
 
Norsk Kulturråd     150 000 kr 
Arkivverket      200 000 kr 
Egenandel      250 000 kr 
 
Sum       600 000 kr 
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Med vennlig hilsen 
Espen Kjelling 
fotoarkivar 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 
Kopi til:     
Arnstein Kjelaas     
Ketil T. Jensen     

 
 
 
 
 


