Meråker lokalhistoriske arkivgruppe

Årsmelding 2015
1. Medlemmer
Arkivgruppa har i 2015 hatt følgende medlemmer:
John Wold (leder)
Helge Kringtrø
Gerd Bjørnås
Knut Lundemo
Randi Hernes
Alf Olsen (sekretær)
Biblioteksjef Anne Marken har deltatt på alle møter og betraktes som fast medlem.
2. Møteaktiviteten
Arkivgruppa har i 2015 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. En samling som må nevnes
spesielt, er gamle bøker fra skoleboksamlingene. Den eldste boka var fra 1798. Bøkene fikk vi hentet
på Meråker skole, og er senere gitt oss i gave av kultursjef Gunhild Warø. Dette ga støtet til
faktainnsamling om bibliotekets historie, noe som igjen vil munne ut i en artikkel i MÅRRÅK.
Arkivboksene og permene i Lokalavdelingen er gjennom året supplert med innkommet materiale, samt
at de kontinuerlig gjennomgås og ryddes. Forespørsler om gjenfinning av slekt videresendes til Gerd
og Randi, og det er jobbet en del med slike.
4. Muntlige kilder
Knut har fortsatt intervjuaktiviteten, og har i år intervjuet 11 enkeltpersoner. I MÅRRÅK 2016 brukes
to av hans intervjuer. I tillegg har han tatt opptak av seks sanger framført av Sverre Johan Reppe, og
likeledes opptak hos Edgar Heringstad av 40 egenkomponerte låter. Opptakene er gitt historielaget, og
kan foreløpig lånes på biblioteket. Historielaget vil senere vurdere å lage CD’er for salg.
5. Bilder
Også i år har svært mange kommet med bilder, noe vi fortsatt setter stor pris på! Det vil føre for langt å
nevne alle som dette året har gitt oss, eller lånt oss, sine bilder. Men vi takker alle!
Vårt billedarkiv blir etter hvert digitalisert og bildene blir gjort søkbare gjennom biblioteksystemet
Micromarc. Helge Kringtrø og Ingvild Tronsmo har ansvaret for denne jobben. Ved årsskiftet er det
lagt inn nærmere 1.500 bilder, og innleggingen fortsetter neste år. Finansieringen skjer med bakgrunn i
at noe av kapitalen i Boknemda ble fordelt på de fem historielagene i dalføret.
Bildene til historielagets kalender velges fra billedarkivet, likeså mange bilder til årboka MÅRRÅK.
6. Billedkvelder
Det ble i løpet av året holdt tre billedkvelder / visninger i Auditoriet på Meråker videregående skole. I
tillegg er det holdt visninger på Meråker stasjon, Kurbadet og Helsetunet. Etterspørselen er stor, og vi
vil fortsette denne populære aktiviteten.
7. Arkivene
Historielaget har nå sine arkiver på flere steder, bl.a. Rådhuset, i et kjellerrom lånt av Kirkekontoret,
og på biblioteket. Alle arkivrom er brannsikre, og kun kopier finnes i hyllene i Lokalavdelingen. Ved
nyttårsskiftet fikk vi et gledelig tilbud om å overta et ledig rullearkiv i banken. Samtidig er det også
gode arbeidsforhold der. Vi ser fram til å få alle originaler, bilder og gamle bøker samlet på en plass.
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