Uttalelse nr. 1 fra Troms historielag sitt årsmøte 2016:

Styrk vår kollektive hukommelse – styrk arkivene
Det er med glede vi konstaterer en økt interesse hos befolkningen i å vite mer
om vår egen bakgrunn. Vi ser det både hos de som leiter etter slekt, de som
søker etter lokalhistorisk stoff og gjennom framveksten av de mange lokale
årbøker. Dette er viktig, frivillig arbeid som kommer fellesskapet til gode. Vår
kulturarv er en ressurs for befolkninga fordi det bidrar til både kulturell og
sosial berikelse for samfunnet.
Det er først og fremst de mange frivillige som leiter fram vår kunnskap om vår
bakgrunn. I arbeidet inngår mye søking i offentlige arkiv som merker en stadig
større pågang fra publikum. Men arkivene er i mindre grad rustet til å mestre
dette voksende presset. Digitalisering og web-løsninger er viktig, men
etterslepet med organisering, sortering og indeksering av eksisterende arkiv og
samlinger vokser. Utfordringen i dag er tilgjengelighet og tilrettelegging.
Samlingene må kunne brukes av et voksende publikum, og ikke bare nyttes
som sikre bevaringssteder.
Skal arkivene kunne fungere som arena for vår felles hukommelse, må de ha
tillit blant folk. Arkivene må ikke bare være et lager for tilsendt materiale, men
må også fungere som formidlingsinstans av historisk materiale. Om tilsendt
materialet bare blir liggende utilgjengelig i et arkiv, så vil det ikke inspirere til
innsendelse. Da vil det gjerne bare bli liggende usikret og utilgjengelig på loft
eller i kjellere rundt om kring. Et utall av lag, foreninger og organisasjoner
fungerer en tid for så å dø hen. Men disse virksomhetene favner vesentlige
sider av samfunnslivet på mikronivå. Eksisterende dokumentasjon av slike
aktiviteter må derfor sikres og prioriteres for innsamling. De offentlige arkivene
må sørge for oversikt over de mange dokument-depotene som faktisk fins
rundt om på museer, bibliotek og arkiv.
Troms historielag vil understreke behovet for å styrke disse arkivene på fylkesog kommunalt nivå. Dette vil mest effektivt kunne oppnås ved at
regionalmuseene og kommunearkivene gis muligheter til å etablere et
hensiktsmessig arkiv med bibliotek-faglig kompetanse, for å møte disse
utfordringene.

