
 
 

Vår dato: 16.12.2011 Vår ref.: 11/091 KH 243 Deres ref.: 

 
 
 

 

 
Vestfold fylkeskommune 
Kultursektoren 
 
 
Vestfoldmuseene IKS søker herved om kr 90.000,- fra Tilskuddsmidler til utviklings-
prosjekter museum/ kulturvern til følgende bevarings- og formidlingsprosjekt: 
 

”Med Widerøe over Vestfold” 
 
Kort historikk Widerøe Flyveselskap 
Widerøe Flyveselskap A/S ble stiftet i 1934. Selskapets virksomhetsområder har gjennom 
årene inkludert skole-, taxi-, ambulanse-, og fotoflyvning, med både land og sjøflyruter. I 
1970 ble deler av selskapet solgt til Fjellanger og selskapet fikk navnet Fjellanger Widerøe 
A/S. I denne prosessen ble flyfotoarkivet deres solgt for å skaffe kapital til et nytt bygg. Alle 
kommuner ble tilbudt å kjøpe fotografiene, de fleste takket ja til dette tilbudet, og på denne 
måten ble arkivet spredd ut over landet. 
 
Hovedmålet med prosjektet er innsamling, bevaring, digitalisering og tilgjengeliggjøring av 
Widerøe-materialet i Vestfold. Detet skal gjennomføres ved å gjøre skråfoto tatt av Widerøe 
Flyveselskap A/S i Vestfold i perioden 1936-1970 tilgjengelig på en brukervennlig måte. Vi vil 
også samle inn utestående Widerøe-materiale, og digitalisere materialet for best mulig 
bevaring for fremtiden. Dette er et unikt billedmateriale med stor kulturhistorisk verdi og 
mange potensielle bruksområder, prosjektet vil derfor kunne være av en viss samfunns-
messig betydning. Det vil være interessant for mange ulike aktører både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Erfaring fra andre fylker og museer har vist at Widerøe skråfoto 
er av stor allmenn interesse og har et bredt brukerpotensial. (Jfr rapport fra Akershus 
fylkesmuseum: ”Widerøe-prosjektet – ikke sånn helt uten Widerøe” 2008). 
 
Ved tilgjengeliggjøring av materialet oppfyller Vestfoldmuseene sin samfunnsrolle som 
forvalter og og formidler av kulturhistorisk interessant fotomateriale. I dette prosjektet 
planlegges tilgjengeliggjøringen hovedsakelig på Digitalt Museum og eventuelt i andre 
nettbaserte billed-tjenester som Flickr.  
 
Prosjektet vil også legge til rette for seneere mulig utnyttelse av bildematerialet i andre 
sammenhenger som for eksempel å utvikle karttjenester i samarbeid med aktuelle aktører.  
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Prosjektbeskrivelse 
På bakgrunn av kartleggingen er målet at materialet som fremdeles eksisterer skal bli bevart, 
digitalisert og digitalt tilgjengeliggjort. Gjennom fotonettverkets forprosjekt har vi allerede 
kartlagt materialet i de aller fleste kommunene i fylket, og samlet inn fotografiene fra over 
halvparten av disse. Tilstanden til fotomaterialet som fremdeles oppbevares i kommunene 
er høyst varierende, og til dels sterkt nedbrudt, pga tidligere oppbevaring i ugunstige 
omgivelser/klima og i emballasje som er skadelig for fotomaterialet. Man beregner at rundt 
27 % av materialet allerede har gått tapt, og det haster derfor å bevare det som er igjen.  
 
Ved å digitalisere bevarer vi motivet i fotografiene som er i ferd med å bli helt borte. Selv 
gunstig oppbevaring vil bare kunne redusere hastigheten av nedbrytningen, ikke stanse den 
helt.  
 
Arbeidet med Widerøe materialet nasjonalt har gått over lang tid, men progresjonen er ikke 
rask nok til å sørge for at materialet reddes. Det er derfor viktig at arbeidet med et så 
omfattende materiale foregår regionalt i tillegg til nasjonalt.  
 
På bakgrunn av erfaring fra andre fylker som har prioritert å dokumentere, registrere og 
tilgjengeliggjøre sitt Widerøe-materiale, vet vi at Widerøes flyfoto er av stor interesse: 
 
Privat bruk: Widerøe tok bilder av både private hjem, gårder samt ulike bedrifter og skoler, 
og solgte disse fotografiene til blant annet private og som postkort. Dette var et tilbud som 
mange benyttet seg av, og fotografiene er i dag viktig som dokumentasjon og familiehistorie.  
 
Lokalhistorisk bruk: Materialet er også interessant i lokalhistorisk sammenheng, da man kan 
se hvordan bygden eller bedriften har utviklet seg landskapsmessig.  
 
Det offentlige: Kommuner og fylkeskommune kan ha nytte av dette ved saksbehandling og 
arealplanlegging. I Bergen kommune har Widerøe skråfoto vært en del av kommunens 
saksbehandlingsverktøy siden 2003. Dette var mulig fordi materialet var godt dokumentert 
og digitalisert.  
 
Arkeologisk bruk: Vestfold fylke er et fylke med lang og rik historie, og har kulturminner som 
Gokstadhaugen, Oseberg, gravhaugene på Borre og Kaupang i Skiringssal. Flyfoto kan styrke 
mulighetene til å se flere slike strukturer, og potensielt styrke vår forståelse for landets og 
fylkets historie. I Europa har flere land brukt flyfoto aktivt til arkeologisk arbeid. Det 
Europeiske prosjektet ”Archaeolandscapes Europe” (ArcLand) ønsker at alle land i Europa 
skal ha tilgang til et slikt kildemateriale, og prosjektet har satt i gang kartlegging av flyfoto. 
Prosjektet oppfordrer til å gjøre slikt materiale tilgjengelig. 
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Vestfoldmuseene har per i dag ingen offisielle samarbeidspartnere i dette prosjektet, men 
arbeider nå med å opprette avtaler med berørte kommuner samt Vestfold Fylkeskommune. I 
tillegg ønsker vi å undersøke mulighetene for samarbeid med ”Archaeolandscapes Europe” 
(ArcLand) . 
 
 
Framdriftsplan : Prosjektperiode: ett år, august 2012- juli 2013 
Opplæring, utarb. av rutiner / standarder:     aug 2012 
Valg av prioritert materiale, avklaring med eiere:    aug og sept 2012 
Innsamling, registrering, digitalisering, publisering:   sept 2012 – juni 2013 
Ferdigstilling, rapport:       juli 2013 

 
Prosjektbudsjett 

 
Utgifter   
Personalkostnader  Prosjektledelse, egeninnsats arbeidskraft  500 000,00 
Varer Emballasje  30 000,00 
Tjenester Flytting, overføring  5 000,00 
Annet  Reisekostnader, møtevirksomeht, rapport  95 000,00 
SUM    630 000,00 
   
Inntekter    
Egeninnsats Personalkostnader og annet  140 000,00 
Søknad Norsk kulturråd Prosjekter innen ”Samarbeids- og utviklingstiltak”  400 000,00 
Vestfold fylkeskommune Museumsmidler  90 000,00 
SUM   630 000,00 
 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Kristin Halaas 
Avdelingsdirektør 
Samlingsforvaltningen  
Vestfoldmuseene IKS 

 


