MINNEOPPGAVE 2013

Troms historielag holdt seminar om prosjektet «Mange stemmer fra levde liv», et prosjekt for å få
vanlige folk til å fortelle sin egen historie fra sitt liv. Seminaret var på Statsarkivet i Tromsø og 15
personer møtte for å få gode råd med å intervjue folk eller for å få vanlige folk til å skrive ned sin
egen historie.
Eldre folk sitter med mangfoldig erfaring. For å bevare denne kunnskapen er det viktig å få folk til å
skrive ned sine egne historier. Det vil sikre ettertida et stort og rikt kildemateriell om hvordan det var
før. Historiefortellinger bør ikke overlates historikere eller forfattere alene. Vi trenger innsamling av
stemmer fra mange levde liv.
Tidligere har det vært 3 slike minneinnsamlinger. Den første het «I manns minne», så kom «Bygd og
by i nær fortid» og den forrige «Minneoppgave for eldre». I gjennomsnitt har det vært en halv
generasjon mellom hver innsamlingsaksjon. Årets minneinnsamling har fått navnet «Mange stemmer
fra levde liv - Livsminne 2013». Nå oppfordres alle som er født før 1950 om å sende inn sine
fortellinger før 15.april 2014.
Mange av de eldre har vanskelig for å skrive ned historiene, men er meget gode fortellere. Derfor
tenkte Troms historielag at historieaktivister bør tilbys råd og veiledning med intervjuteknikk for å få
eldre til å fortelle, og arbeidsmetoder for etterarbeid. Seminaret skal være til hjelp for de som vil
bistå eldre med å skrive ned deres beretning. Kurset var beregna for alle som skriver ned informasjon
fra muntlige kilder.

Kurset ble holdt fredag, den 30.august. Foreleserne kom fra Landslaget for Lokalhistorie og fra NTNU.
Prosjektleder Aud Mikkelsen Tretvik er en av foredragsholderne i tillegg til historiker Siv Randi
Kolstad.

Fra venstre ser vi kursleder Elin Myhre og foredragsholderne Siv Randi Kolstad, Aud Mikkelsen
Tvervik og Inger Heimdal
Siden deltagerne var på Statsarkivet, fikk vi først en orientering om Statsarkivet av arkivar Harald
Lindback. Vi fikk se selve arkivene og ble orientert om det arbeidet som gjøres for å bevare
innkommet material. Dette er et arkiv som historieinteresserte kan gjøre seg bruk av. Med egen
lesesal kan publikum få tilgang på det historiske materialet. I tillegg kan folk henvende seg med
spørsmål som arkivansatte kan leite frem svar på.

Statsarkivet i Tromsø

Solide dører ble passert i det vi gikk inn i arkivet

med mange og lange hyllereoler både fastmontert og på hjul.

Etter hvert som dokumentene blir digitalisert vil nok hyllemeterne skrumpe og lagerplassen bli bedre

Mye spennende kunne en se. Harald Lindback leitet her frem et håndskrevet eksemplar av
arbeideravisa GNISTEN. Denne skrev de inn i en protokoll som gikk på rundgang. Den kan kanskje
betegnes som datidas blogg.

Her holder arkivaren opp ei bok som har nedskrevet hekseprosessene i Finnmark fra den tida.

Arkivet har både offentlige dokumenter og privatarkiv. Noe av dette er det klausul på, som oftest er
det 60 års sperrefrist for innsyn. Men en kan søke om innsyn, særlig om en er i slekt med omtalte
personer. Men det meste er fritt for publikum.

Og lesesalen kan en bruke til å se gjennom de mappene som er åpne for offentligheten.

Til høyre ser vi noe av materialet som er levert inn til Statsarkivet. Til venstre ser vi slikt material
ordnet i kassetter.

Inne på kontoret til arkivarene fikk vi orientering om omslagspapir som er syrefritt og pappkassetter
uten stifter. Det som legges inn i eskene, skal bevares for tidens tann. Mugg var arkivets største
skrekk.
På bildet til venstre ser vi Ard Eirik Hermansen, Inger Giæver, Hallstein Kristiansen, Inger Heimdal og
Oddlaug Lakseide. På bildet til høyre ser vi Berit Nikolaisen, Arnhild Lindholm, Hallstein Kristiansen,
Inger Giæver og Elin Myhre.
For at arkivarene på Statsarkivet skal kunne hjelpe folk med sine spørsmål, er det en stor fordel at alt
historisk material er samla på en plass. I dag kan noe være på bibliotek, på museum eller i forskjellige
arkiv. Det gir en dårlig oversikt og mye leiting. Så oppfordringa er å samle dokumenter og protokoller
i et arkiv. Spesialarkiv som Arbeiderbevegelsens arkiv, samarbeider med statsarkivet og riksarkivet og
arkivarene bistår hverandre. Samkjøring av arkivene er viktig for å få en helhetlig oversikt.
Organisasjoner og foreninger bør deponere sine protokoller og dokumenter til et arkiv som sikrer
materialet for ettertida.
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