Meråker lokalhistoriske arkivgruppe

Årsmelding 2016
1. Medlemmer
Arkivgruppa har i 2016 hatt følgende medlemmer:
John Wold (leder)
Gerd Bjørnås
Randi Hernes
Anne Marken (biblioteksjef)

Helge Kringtrø
Knut Lundemo
Per Erik Reitås
Alf Olsen (sekretær)

2. Møteaktiviteten
Arkivgruppa har i 2016 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,
planlegging av arkivflytting, etc. Innsamling av gjenstander ivaretas av Stiftelsen Meråker-Musea.
3. Papirer, dokumenter, etc.
Tidlig på året ble det inngått en 10-års kontrakt med Bankgården AS, med mulighet til ytterligere 10
års forlengelse. For Gerd og Randi har derfor året vært preget av at det lokalhistoriske arkivet ble
flyttet fra Rådhuset til arkivlokalet i bankbygget. Flyttingen var sluttført 15. juni, og etter
sommerferien ble alt arkivmateriale gjennomgått, sortert og ryddet på plass i det nye arkivet. Mange av
arkivboksene ble samtidig skiftet ut. Det nye arkivet gir oss nærmere 240 hyllemeter til disposisjon.
Samtidig har det blitt en bra arbeidsplass for Gerd og Randi, med god benkplass.
En av de større sorteringsjobbene har vært å lage en komplett årgangssamling av avisa Meråkerposten. Dette ble koordinert med biblioteket som samtidig fikk fylt huller i sin samling. Av innkommet
materiale kan spesielt nevnes at vi har fått to kasser med bøker og papirer fra Meråker Husmorlag.
4. Muntlige kilder
Det har i år, grunnet forskjellige forhold, vært liten aktivitet mht intervjuing. Det er planer for større
aktivitet neste år. Knut har imidlertid fått spilt inn flere av Edgar Heringstads egenkomponerte låter.
Det har nå totalt blitt 105 låter fordelt på fem CD’er. I tillegg er det laget en samle-CD med Edgars
utvalgte låter. CD’ene finnes til utlån på biblioteket.
5. Bilder og filmer
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 har gitt eller lånt oss bilder, men vi takker alle! Den store mengden negativer vi har
mottatt etter Asbjørn Lundemo bør imidlertid nevnes spesielt.
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 over 2.000 bilder, og Ingvild fikk før årsskiftet ytterligere 1.000 bilder klare til innlegging.
Bildene til historielagets kalender velges fra billedarkivet, samt mange bilder til MÅRRÅK.
Per Erik Reitås har tiltrådt arkivgruppa for å jobbe med innsamling og digitalisering av gamle 8-mm
filmer. Vi tror at det finnes filmer av lokalhistorisk verdi som bør konverteres til et digitalt medium, og
dermed gjøres tilgjengelig for et større publikum, f.eks. på billedkveldene.
6. Billedkvelder
Det ble i løpet av året holdt tre billedkvelder / visninger i Auditoriet på Meråker videregående skole. I
tillegg har Helge Kringtrø har gjennom året hatt billedvisninger for Pensjonistlaget, Bofellesskapet,
Langtidsavdelingen, med flere. Etterspørselen er stor, og vi vil fortsette denne populære aktiviteten.

Meråker, 11.1.2017
Alf Olsen, sekretær

