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Intervju på lydband og musikkopptak i Den lokalhistoriske 
samlingen. 

 

Av Ivar Hopen. 

 

Siden opprettelsen Yrjar Heimbygdslag her er det gjort intervju på lydband. Foruten at 

en her får faktaopplysninger fra informantene har en også en enestående mulighet til å 

bevare prøver av dialekten i Ørland. Vi har delt intervjuarkivet i følgende 

hovedkategorier som omhandler 

 

1. personer 

2. lag, foreninger og organisasjoner 

3. private institusjoner 

4. bedrifter 

5. gårdsbruk 

6. diverse 

 

Intervjuene på lydband har en begrenset oppbevaringstid. En må hele tiden søke etter 

mer stabile oppbevaringsformer. 

 

Lydbandene ble overspilt til CD-plater. Fordelen med dette er at tilfanget er digitalisert 

og kan lettere kopieres til nye og mer hensiktsmessige media i fremtiden. Når CD-plater 

brennes må en her lage to eksemplar, ett for arkivet og ett for bruk og for eventuelt 

senere kopiering. 

 

Senere ble de digitaliserte intervjuene lagret på harddisker, HD. Nye intervju bør tas 

opp direkte i en digital form. Under flytting av digitale intervjuer til permanente HD-er 

bør filnavnet inneholde dato for opptaket i form ååmmdd, informantens navn og 

nummer i rekken om flere intervju ble utført samtidig, eksempel: 

 

2000505_fornavn_etternavn_1 

2000505_fornavn_etternavn_2 

 

Intervjuet bør også skrives av og holdes samlet sammen med et fotografi av 

informanten. Avskriften må være ført i dialektform. 

 

Lister og kataloger over arkivets innhold vil alltid være avgjørende om man skal kunne 

finne fram i arkivene. En må hele tiden tenke på å duplisere listene. Listene bør over tid 

legges inn på registreringssystemet Asta og dermed gjøres kjent og tilgjengelig via 

Internett. Det bør også søkes opprettet et studiesenter i tilknytning til lagsrommet i 

kjelleren på Austrått Gård. Her kan lokalhistorikere gjøre studier i intervjuarkivet, 

ansvarlig for arkivet må da være til stede. Noe av tilfanget kan egne seg for publisering, 

blant annet i Møllkula. Ved publisering kommer personvernbestemmelser inn og dette 

lovverket må følges. En bør også få med informantens villighet til senere publisering på 

intervjuet om denne er villig til slik publisering. 

 


