
Hvor fortid møter nåtid 

Nord-Troms museum jobber for tiden med et nytt og spennende konsept som involverer 

bruken av vår samling av historiske fotografier i kombinasjon med moderne fotografier tatt 

fra samme sted. Ved hjelp av denne teknikken, illustreres kontinuitet og endring i våre 

omgivelser og landskap.  

Vår fotosamling består av nær 26 000 digitaliserte bilder som er tilgjengelige via Digitalt 

Museum. «Hvor fortid møter nåtid» tar utgangspunkt i disse bildene og søker å vise samme 

perspektiv i dag i utvalgte bilder. Dette kan for eksempel være basert på kontinuitet, ved at 

man tar utgangspunkt i et fotografi av et eldre hus som fremdeles står. Dette er illustrert i 

vårt eksempel fra gården Ansjøn. I 1940 kom tyskerne til Reisadalen og mange bolighus ble 

tatt i bruk av dem. Dette bildet er tatt av en tysk soldat og viser soldater utenfor huset. Dette 

bildet er så blitt sammenlagt med et bilde av Ansjøn slik det ser ut i dag. De moderne bildene 

trenger ikke å være «tomme», men kan gjerne inneholde for eksempel mennesker i dag, eller 

moderne elementer som biler og parabolantenner – alt dette er med på å illustrere hvordan 

vår hverdag har forandret seg.  

  
 

 
 

 

Dette bildet er en kombinasjon av et foto fra 1940 tatt av tyske 

soldater i 1940 og gården Ansjøn i 1940. Foto © Nord-Troms 

museum 



Et annet eksempel er å ta utgangspunkt i områder hvor bebyggelsen har endret seg markant. 

Nedbrenningen under 2. verdenskrig har medført at vi i deler av vår region ikke har mange 

historiske bygninger igjen. En kombinasjon av bilder som viser bebyggelsen før og nå 

innenfor de samme landskapsrammene kan derfor være svært interessant.  

Resultatet av dette prosjektet skal deles i utstillinger på våre nettsider og et utvalg av bilder 

vil benyttes i vår nye regionale utstilling i Halti som åpner i 2015.  

Vi ønsker gjerne bidrag fra dere  i dette prosjektet – har du moderne bilder som viser samme 

perspektiv som bildene i våre samlinger? Eller har du anledning til å fotografere nye bilder 

av motiver du finner i samlinga vår?  Vi skanner de historiske bildene og tar alt det tekniske 

arbeidet med å kombinere bildene. Du får selvfølgelig en digital kopi av resultatett som takk 

for hjelpen – i tillegg til at fotografiet benyttes i vår formidling på en eller flere av våre 

plattformer (utstilling, nettsider, digitale løsninger).  

 

Fremgangsmåte 

Finn motiver i Nord-Troms museums samlinger på Digitalt Museum og skriv ut dette så 

stort som du klarer.  

Ta med utskriften og søk å plassere deg så langt det er mulig på samme sted som fotografen. 

Husk at gamle bilder ofte er tatt med en annen type linse, det kan derfor være umulig å få 

nøyaktig samme motiv når du ser gjennom din egen linse. Smarttelefoner fungerer forresten 

vel så bra, så lenge bildene blir lagret i så høy oppløsning som mulig.  

Vær nøye på vinkler og avstand – ta noen prøvebilder og sammenlign med utskriften – ser 

tak og vinduer like ut? Hvordan ligger ulike bygninger i forhold til hverandre på originalen? 

Står du i relativt samme avstand fra det du tar bilde av? 

Når du du er fornøyd, send bilde og kontaktinformasjon til lise@ntrm.no. Dersom det er flere 

som melder sin interesse til å delta, kan det være muligheter for workshoper i de ulike 

kommunene hvor vi tar bilder og bearbeider disse. Mer informasjon om dette vil komme 

over nyåret.  

Dersom du har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakt med museet på 97 55 83 38.  
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