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AKTUELLT 

Bättre ordning på 
fotona i datorn 
Datortekniken ger hem
bygdsföreningarna nya möj
ligheter att registrera, be
vara, och göra gamla foto
grafier tillgängliga för en 
kulturhistoriskt intresserad 
allmänhet. 

Datatekniken gör det 
möjligt att hålla ordning på 
bilderna och via Internet 
tillhandahålla dem till en 
bred, intresserad allmänhet. 

På SHFs hemsida 
www.hembygd.se finns en 
längre artikel av Peter 
Berkesand. Den är ett för
sök att sprida ljus över hur 
man ska arbeta med digitali
sering och vilka bildregis
treringsprogram som är 
lämpliga för föreningen. 

Varför då digitalisera 
bilder? Frågan är naturligt
vis berättigad. Det går att 
ordna ett bildarkiv på tradi
tionellt vis. Det blir till
gängligt även då, men det 
finns flera skäl att skapa en 
bilddatabas. 
· Att titta på bilderna sliter 

inte på originalen. 
· Bilderna blir betydligt mer 

lättillgängliga. 
· Det går fort och enkelt att 

söka bland bilderna. 
· Vi får snabbt all övrig 

information om bilderna 
samtidigt som vi kan 
studera dem . 

· Det går att lägga in flera 
sökord om bilden beronde 
på vad bilden föreställer, 
vilket gör att vi lätt hittar 
rätt i samlingen. 

· Tillgängligheten gör 
bilderna kända med 
möjlighet till försäljning. 

• 

Köket i Valla Herrgård, Linköping, är en av många bilder från Östergötland 
som nu finns tillgängliga på Internet. Foto: Didrik von Essen, 1903. Östergöt
lands Länsmuseum. .. 
Ostgötar gör pionjärarbete 
med föreningarnas bildarkiv 
Hembygdsföreningar som plane
rar att registrera och skanna in 
sina bilder kan lära mycket av 
östgötarna. 

Hembygdsföreningarnas bil
der är ett registreringsprojekt 
där Kulturarv Östergötland är 
den sammanhållande länken. 
Projektet består av tio 
hembygdsföreningar: Borg, Kisa
Västra Eneby, Mjölby, Norra Vi, 
Södra Kinda Bygdegille, Valde
marsvik, Vikingstad, Vist, Väs
tra Ny och Västra Ryd. Dessa 
föreningar skannar och registre
rar sina bildsamlingar var för 
sig. Bilderna finns till beskå
dande på www.tema .liu.se/kult
arv/h~f/, klicka på "Bilddata
basen . 

Projektet finansieras av 
Sparbanksstiftelsen Alfa och på
gick hösten 2002 till sommaren 
2003 och är, så vitt jag vet, det 
enda i sitt slag i landet. 

Projektdeltagarnas erfaren
het är en värdefull tillgång för 

andra föreningar som står i be
grepp att börja registrera sina 
bilder. Förväntningarna var 
också höga och det var trots all t 
inte så svårt som många befarat 
från början. 

Inlärningsperioden för bild
databasen SOFIE (version 5 .12} 
tog en del tid, men när de väl 
kommit igång med programmet 
fungerade det bra. Överhuvud 
taget hade föreningarna väldigt 
skiftande problem. Några hade 
svårigheter att installera Sofie 
medan andra brottades med di
verse tekniska problem kombi
nerat med dåliga datorer. 

Ett hinder är upphovsrätten. 
Det kan vara svårt att avgöra om 
skänkta bilder verkligen har ägts 
av donatorn. Det är därför vik
tigt att de upphovsrättsliga frå
gorna klaras ut. Föreningarna 
använder sig av särskilda blan
ketter där donatorerna får 
skriva på att de antingen skänker 
bilderna eller låter föreningen 



använda dem för publicering i 
icke-kommersiellt syfte. 

Det flesta upplever tiden 
som det största problemet. Den 
räcker helt enkelt inte till och 
det är identifieringen av bil
derna som tar tid . Cirka 80 pro
cent av tiden går åt till detta, 
vilket också är den s;våraste de
len i arbetet . Varje bild tar un
gefär 15 minuter att registrera 
inklusive skanningen. Det gör 
att till exempel Kinda bygde
gille har en hel del arbete fram
för sig. Föreningen har nämligen 
100 000 bilder i sin samling, 
mest donationer. 

Man understryker att det är 
bråttom med identifieringen av 
bilderna eftersom många äldre 
människor, som känner till de 
gamla miljöerna , är mellan 80-
95 år. En del kan ha svårt att 
minnas eller går snart ur tiden . 

Ett annat problem är också 
klassifikationssystemet Outline 
(finns gratis på http:// 
remus.meta.se/) som saknade en 
del ämnesord och där måste 
man hitta på egna sökord. 

Den stora kostnaden har va
rit att köpa in skanner. För SO
FIE betalade föreningarna 1.500 
kronor vardera men då hade 
Östergötlands hembygds
förbund gått in med pengar från 
Sparbanksstiftelsen Alfa och 
subventionerat varje hembygds
förenings licens. 

Föreningarna hjälper varan
dra per telefon med råd och tips 
vid registreringen. Vana SOFIE
användare i regionen hjälper för 
eningar med tekniska problem. 
På så vis har många problem 
lösts under arbetets gång. 
Registreringsarbetet är ideellt 
arbete för de flesta föreningar 
och sker då på fritiden . 

Alla föreningar levererar sina 
bilder till länsmuseet, där Leif 
Wallentinsson samlar dem i en 
gemensam bilddatabas. Tanken 
är att alla bilder ska läggas ut på 

MED LEMSBLAD FRÅN SVER IG ES HEMBY G DSFÖRBUND 

Internet under en gemensam 
port al. Bilderna finns redan att 
beskåda i en intern databas på 
museets Faktahylla, 
www.linkoping.se/lansmuseum/ 
faktahyl.html. 

På Sveriges Hembygdsför
bunds förtroenderåd i Mjölby i 
år kommer de regionala hem
bygdsförbunden att informeras 
om hur man arbetat i Östergöt
land. 

PETER BERKESAND 

En enda motion av
slogs av riksstämman 
Sveriges Hembygdsförbunds riks
stämma 2003 i Blekinge till
styrkte, med ett undantag, samt
liga motioner som lämnats in. 

Brunflo Hembygdsförening i 
Heimbygda, hembygdsförbund 
för Jämtlands län, motionerade 
om att SHF styrelse och kansli 
arbetar för att återinföra det 
nordiska portot samt att 
postgiroförsändelser inom nord
iska länder inte blir dyrare. 

Östergötlands Hembygds-
förbund motionerade om att 
SHF uppvaktar NORDEA-post
giro angående de ekonomiska 
problem ideella föreningar ställs 
inför vid stora avgiftshöjningar. 

Statens föreslagna nya gräns
dragning mellan allmän och en
skild väg riskerar att försämra 
tillgängligheten på landsbygden . 
Motionären, Västerbottens läns 
hembygdsförbunds motion, vill 
att SHF uppvaktar Närings
departementet i frågan . 

Motion från Dalarnas Forn
minnes- och Hembygdsförbund 
handlade om att SHF utreder 
vilka möjligheter en hembygds
förening har att rädda kulturfö
remål ur dödsbon. 

Järvsö Hembygdsförening i 
Gästrike-Hälsinge Hembygds
förbund motionerade om att 
SHF verkar för en lagändring 

som möjliggör för en förening 
tillhörande ett regionförbund 
eller riksorganisation att över
klaga miljööverdomstolens be
slut. 

Heimbygda och Brunflo 
Hembygdsförening: vill att SHF 
arbetar för att tryckning av 
hembygdsböcker momsbefrias . 

Göteborgs hembygdsförbund 
och Stockholms läns hembygds
förbund motionerade om en 
fortsättning och fördjupning av 
arbetet med Staden som hem -
bygd. 

Tabergs Bergslags Hembygds
förening i Jönköpings läns 
hembygdsförbund motionerade 
om att SHF ska arbeta för att 
förhindra att kulturminnena i 
skogen skövlas i samband med 
avverkningar. 

Heimbygda motionerade om 
att SHF ska verka för skattelätt
nader för bevarandeåtgärder av 
kulturellt viktiga byggnader. 

Kronobergs läns hembygds
förbund motionerade om en ut
redning och stadgeändring för 
att hålla riksstämma vartannat 
år. SHFs riksstämman beslöt av
slå motionen. 

Örebro Hembygdsförbund 
motionerade om att SHF ska ar
beta för att de kyrkliga kultur
arvet ska finnas kvar försam
lingen. 

Örebro Hembygdsförbund 
motionerade om att SHF ska ar
beta för ökade statliga anslag 
till kulturarvet . 

Leverans av kartor 
i november 
SHF och Lantmäteriet erbjöd i 
Bygd och Natur hembygds
föreningarnas medlemmar att 
till reducerat pris köpa härads
kartorna på cd-rom. De som be
ställt kartorna kommer att få 
dem levererade i november i år. 
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