Meråker lokalhistoriske arkivgruppe

Årsmelding 2014
1. Medlemmer
Arkivgruppa har i 2014 hatt følgende medlemmer:
John Wold (leder)
Helge Kringtrø
Gerd Bjørnås
Knut Lundemo
Randi Hernes
Alf Olsen (sekretær)
Anne Marken har deltatt på alle møter etter sommeren med bakgrunn i digitaliseringsprosjektet.
2. Møteaktiviteten
Arkivgruppa har i 2014 hatt fem møter. Gruppa har hatt møtene i Lokalhistorisk avdeling på Meråker
bibliotek. Møteaktiviteten har dreid seg om innsamling og registrering av bilder og dokumenter, samt
intervjuing av enkeltpersoner. Innsamling av gjenstander ivaretas av Stiftelsen Meråker-Musea.
3. Papirer, dokumenter, etc.
Gerd og Randi har også dette året arbeidet med flere dokumentsamlinger. Arkivbokser og permer i
Lokalavdelingen på biblioteket er supplert, gjennomgått og ryddet kontinuerlig. Etter sommeren er det
gjort en stor jobb med å lese / lete gjennom de viktigste lokale historie- og slektsbøkene for å finne
søkeord / emneord for innlegging i bibliotekets søkesystem Micromarc.
4. Muntlige kilder
Knut har fortsatt intervjuaktiviteten, og har i år intervjuet 11 enkeltpersoner. Intervjuene er lagret på
CD-er som Lokalhistorisk arkivgruppe mottar kopier av. Noen av intervjuene vil komme i årboka
MÅRRÅK. Det inngås avtale med hvert intervjuobjekt slik at deres intervjuer er godkjent brukt i
årbøkene, og også for utlån på biblioteket. I MÅRRÅK 2015, brukes tre av disse intervjuene.
5. Bilder
Også i år har svært mange kommet med bilder, noe vi setter stor pris på! Billedkveldene har nok økt
interessen for gamle bilder, samtidig som visningene gir oss lettere adgang til nye kilder. Det vil føre
for langt å nevne alle som dette året har gitt oss, eller lånt oss, sine bilder. Men vi takker alle!
Årets store nyhet er at vårt billedarkiv nå etter hvert blir gjort søkbart gjennom biblioteksystemet
Micromarc. Helge har klargjort bilder for innlegging, og Ingvild Tronsmo har lagt bildene inn i
systemet med tilhørende tekstopplysninger. Ved årsskiftet er det lagt inn 500 bilder, og innleggingen
fortsetter på nyåret. Antall skannede bilder utgjør nå mellom 4.500 og 5.000 bilder.
6. Billedkvelder
Det ble i løpet av året holdt tre billedkvelder / visninger i Auditoriet på Meråker videregående skole, to
for Pensjonistlaget, en på Gudå Samfunnshus og en på Kurbadet. I tillegg er det holdt billedvisning på
Gilså for Meråker-Musea. Dette er en svært populær aktivitet, og visningene fortsetter neste år. Vi har
nå et meget stort billedarkiv, og det er nå lettere å velge både tema og geografisk område. Bildene til
historielagets kalender velges herfra, likeså mange bilder til årboka MÅRRÅK.
7. Arkivene
Alle originale papirer og dokumenter registreres og legges i vårt arkiv på Rådhuset. Arkivet ligger i de
samme rommene som kommunen bruker, og vi har således en trygg og brannsikker plass her. Mottatte
bilder arkiveres også her, likeså CD’er med bilder og intervjuer. Kopier er tilgjengelig på biblioteket. I
år har vi også tatt i bruk et brannsikket rom i bankens kjeller, plass velvilligst gitt oss av Kirkekontoret.
8. Annet
Arkivgruppa får ikke lenger økonomisk støtte fra Meråker kommune, men vi fikk umiddelbar respons
på vår forespørsel om innkjøp av PC slik at digitaliseringen av billedarkivet kan fortsette. Vi takker!
Meråker, 11.2.2015
Alf Olsen, sekretær

