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 BEVARING OG KULTURFORMIDLING GRØNDALBILDER 

Foto: Leif Archie Grøndal. 

Hovedpunkter 
Bildesamlingen er fra fotografene Leif Archie, Harals og Herta Grøndal fra sent 40-
tall og frem i nyere tid. Bildene er av høy dokumentarisk verdi. Den viser 
menneskers arbeid og fritid på Svalbard gjennom alle årets sesonger. Det er blitt 
systematisk dokumentert byutvikling gjennom tiår i Longyearbyen. Likeså kan man 
se Longyearbyens utvikling fra gruvesamfunn frem til et familiesamfunn, fra ankomst 
med båt til bruk av fly som framkomsmiddel. Bildene viser Kronsprinsbesøk og 
senere Konge- og statsministerbesøk. Det er dokumentert store hendinger i spennet 
fra feiringer til ulykker og begravelser.  

Samlingen viser plante- og dyreliv og den arktiske naturen men også møtet mellom 
mennesker og dyr. Her er bilder over tid som viser klimaendringer og mennesket 
som setter spor etter seg i naturen.  
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Barnehagen i Pyramiden. Foto: Herta Grøndal (Herta Lampert) 

Innledning  
Det er digitalisert tilsammen 13350 fotografier fordelt på mesteparten negativer, 
noen glassnegativer, en del diapositiver og papirkopier. Det er også lagt med 750 
digitale filer med verdifull informasjon. Samlingens digitale filer er deponert hos 
Svalbard Museum og fotomaterialet er lagt inn museets eget klimahvelv. 

I tidsperioden 1949-2008 var fotografene Leif Archie Grøndal, Harald Grøndal og 
Herta Lampert, alment kjent som fotografen Herta Grøndal på Svalbard. Når Herta 
Lampert signerte sine fotografier var det med signaturen “Herta Grøndal”.  
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Leif Archie kom opp i 1949 som gruvearbeider men fotograferte fra første stund. 
Herta kom i 1952. Harald, broren til Leif var her 1955-57. Leif Archie reiste på slutt i 
1961. Herta var hjemme i Østerrike fra 1974-1985. Hennes siste fotografier i 
samlingen dateres seg helt frem til 2003 og siste postkortutgivelse var i 2008, altså 
hadde hun en fotokarriere i periode på over 50 år på Svalbard.  

 

Longyearbyen i blåtiden i 2003. Foto Herta Grøndal (Herta Lampert) 

Det kan ved flere tilfeller være uklart hvem som er fotografen frem til 1961 og her 
trengs det mer inngående krysspeiling med å tidfeste bildene for å få avklart hvem 
som var fotografen.  

Grøndalbildene pryder mange vegger i hele Longyearbyen og noen bilder på museet 
i Barentsburg. Bildene finnes på Gruvelageret, Huset (så godt som på alle vegger) 
Karlsberger Pub, fra før gamle Funkjonærmesse og nå nye Funken Logde, Svalbar, 
på veggene til Store Norske Spitsbergens kontorer og i Telenors bygning. 
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Longyearbyen i måneskinn ca 1955. Foto: Leif Archie Grøndal. Herta gjorde 10 år senere et 

tilsvarende motiv på et 13x18cm diapositiv. 

Det er solgt titusental bilder til innbyggerne og til turister opp gjennom årene. Det er 
således naturlig at Grøndalbilder ofte dukker opp i private arkiver uten kreditering. 
Med dagens internett er det enklere å få avklart om det er et Grøndalbilde takket 
være digitaliseringsprosjektet.  

 

Formål med prosjektet 

Bildesamlingen er av høy dokumentarisk verdi. Den viser menneskers arbeid og fritid 
fra sent 40-tall og frem i nyere tid. Det er systematisk dokumentert byutvikling 
gjennom tiår. Likeså kan man se Longyearbyens utvikling fra gruvesamfunn til et 
familiesamfunn, fra ankomst med båt til bruk av fly som framkomsmiddel. Bildene 
viser Konge- og statsministerbesøk. Det er også fra fra store hendinger slik som 
ulykker og begravelser. Ankomst av polfareren Wally Herbert. I denne forbindelse 
fikk Herta midlertidig pressekort fra “Daily Mirror”.  

Ved store hendeler ble det tatt bilder for så å sende ueksponert film til fastlandets 
aviser.  
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Samlingen viser fritid og festlige anledninger og feiringer. Bildene viser også 
mellommenneskelige møter med det norske og russiske byer, særlig ved folkenes 
kulturutvekslinger midt under “Jernteppeepoken”.  

 
Foto: Leif Archie Grøndal. Dett bildet finner du i inngangen til Funken Lodge 

Gruvevirksomheter er særdeles godt dokumentert. Hertas fikk gå inn i gruvene. 
Lysbilder og film ble brukt til introduksjon og opplæring av stadig nyankomne 
gruvearbeidere hos Store Norske. Her kan man se gode bilder av produksjonsen. 
Det er også bilder fra gruvene i Pyramiden og fra Kings Bay.  
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Herta var også med og dokumenterte oljeletingen på 60-70-tallet slik som på 
Blåhuken, Van-Mijenfjoren og på Edgeøya. 

Naturen er også svært godt dokumentert der det ikke bare er vakre naturbilder med 
dyr, fugler og planter men også av forurensning som påvirket miljøet. Her kan man 
tydelig sammenligne og se breenes tilbaketrekninger over tid. Herta ble hyret som 
fotograf av Sysselmannen i 1967 for å dokumentere Norsk Polarinstitutts forskning 
på isbjørn øst for Edgeøya ledet av isbjørnforskeren Thor Larsen.  

Leif Archie og Herta fikk produsert i alt vel 150 postkort fra tidlig 50-tall frem til 2008. 
Det var motiver fra Svea, Barentsburg, Longyearbyen. Ny-Ålesund og naturbilder fra 
nord til sør.  

Grøndalbilder finnes i en mengde bøker fra og om Svalbard slik som Liv Balstads 
“Nord for det øde hav”, fra det fleste Store Norske sine bokutgivelser. Birger 
Amundsens “Svart-Hvit”. Nyere tiders bøker Birger Løvland og Gunnar Sandbos 
postkortboka «Hilsen fra Svalbard», Kjersti Strømmens “Longyearbyen Skoles 
Historie”, Thor Bjørn Ahrlovs “Den rette mann” , Hanoas “Longyearbyen sykehus 
1916-2016, Monica Kristensen “Kings Bay-saken”, Sysselmannens hefter om 
Longyearbyen og Ny-ålesund, og Per Kyrre Reymert og Oddleif Moens Fangsthytter 
på Svalbard 1794-2015 for å nevne noen.  

I tillegg har det vært en serie av bildene vært pubisert under “Historiske bilder “ i 
Svalbardposten i 2017. 

Vi har også bidratt med historisk filmmateriale til Miljøvernprosjektet 
“Videdokumentasjon av Longyearbyens historie” i 2017 og dokumentarserien 
“Kompani Spitsbergen” i 2018. 
https://www.sysselmannen.no/Svalbards-
miljovernfond/Rapportar/videodokumentasjon-av-longyearbyens-historie/  
og 
https://sumo.tv2.no/programmer/underholdning/kompani-spitsbergen/ 
 
 
 
En del av Grøndalsamlingen er gitt bort i gave til Tromsø Museum som en kan finne 
her: http://www.unimus.no/foto/#/search?q=herta%20lampert 

 
Arbeidet  

Bildene er kyndig tatt med diverse profesjonelle kamera slik som Rolleiflex, 
Hasselblad med tilhørende bakstykker ladet med hhv SH- og fargefilm, Contax og 
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storformatkameraet 13x18cm Linhof Technika. Leif Archie kjøpte inn filmkameraet 
Bolex 16-mm til å lage film med. Han viste frem filmen rundt på turne på fastlandet. 
Filmkameraet hadde så høy kvalitet at Herta senere kunne levere film til Dagsrevyen 
på Norsk Rikskringkasting på 60- og 70-tallet.  

Følgelig er filmmaterialet av svært god kvalitet. Formatene er i hhv. 6x6cm, noen i 
24x36mm, glassnegativer i 4x5tommer og negativer og diapositiver i 13x18cm. Vi 
fikk utdelt fra Svalbard Museum syrefrie konvolutter til glassnegativene for å legge 
de inn enkeltvis. Resten er lagt inn i klare arkivlommer i polypropylen fra 
arkivprodukter.no for så å bli lagt inn i syrefrie esker og videre inn i museets 
klimahvelv.  

Det ble brukt flatbedscannere hhv Epson Perfection V750 og V850 Pro. 6x6cm-
negativene ble scannet i ca. 5400x5400 pixler i oppløsning i fargemodus 16bit/kanal 
i fargerom ProPhoto.  
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Det ble kjøpt inn datautstyr, scanner, programvare (Silverfast Ai og FotoStation Pro), 
lagringsmedia og arkivlommer. Vi kjøpte også inn utstyr til avfotografering av 
papirkopier og negativer slik som reprostativ, ledlysplate og objektiv beregnet for 
reprofotografering til kameraet Sony Ar2. Svalbard Museum stilte velvillig en 
arbeidsplass til disposisjon i en periode mens det enda plass.  
 

 

Programmet FotoStation var for å katalogiseringere bildene, det samme som brukes 
av Svalbard Museum. Programmet gir anledning til å knytte opplysninger (metadata) 
til bildene og for å legge inn emneord som gjør bildet søkbart. Herfra publiserer 
Svalbard Museum bildene fra deres egen hjemmeside. Bilder som ikke egner seg for 
publisering, får likefullt forskere full tillgang til i museets lokaler. Svalbard Museums 
bildearkivet er også tilgjengelig på skjerm ved museets skranke. 

Underveis har det vært mange møter med informanter som har bidratt med 
opplysninger om bildene.  

Nettløsningen gjør også at publikum kan komme med tilbakemeldinger direkte til 
Svalbard Museum, her: http://svalbardmuseum.no/no/samlingene/fotosamling/ 

En vil fortsette å registrere ny informasjon fortløpende selv om prosjektet er avsluttet.  

 

 

 


