Ingermanland och
ingermanländsk kultur –
ta vara på minnena och arkiven

Syftet med projektet Ingermanland och ingermanländsk kultur – ta vara på minnena och arkiven (2018–2020) är att samla material från privata och föreningsbaserade arkiv som hotar att försvinna samt att förbättra arkivmaterials tillgänglighet
och användbarhet. Samarbetsprojektet genomförs av Riksarkivet, Inkeriläisten
sivistyssäätiö och Finska Litteratursällskapet.

Vad sparar vi?
Vi sparar arkiverat originalmaterial av ingermanländare och deras efterlevande. Vi
vill arkivera bland annat dagböcker, brev och foton för att ge efterkommande generationer och forskare ett så mångsidigt material som möjligt. Vi vill också spara arkivmaterial relaterat till ingermanländska föreningars verksamhet. Det material som
inlämnas under projektet arkiveras i Riksarkivets och SKS samlingar där förvaringen
är säkerställd och där materialet är tillgängligt för alla intresserade.

Material av ingermanländare i SKS arkiv och Riksarkivet
Ingermanländska folktraditioner har arkiverats av SKS sedan 1840-talet, och i samlingarna finns också material av ingermanländska privatpersoner. Dessutom finns det
ingermanländskt material i arkiv av många forskare och författare som verkat vid SKS
till följd av att de varit intresserade av ingermanländsk kultur med tanke på folktraditioner och språksläktskap samt även ur Suur-Suomi-ideologins perspektiv.
Material relaterade till Ingermanland och ingermanländare finns på Riksarkivets verksamhetsställen. En stor del av materialet anknyter till ingermanländska föreningars
och församlingars verksamhet och personer som varit aktiva i ingermanländarnas
befrielserörelse. I samlingarna finns också material om skötseln av förflyttades och
ingermanländska flyktingars ärenden.

Ingermanländarnas arkiv
I och med införandet av de nationella arkivens AHAA-katalogtjänst blir det möjligt att
bilda ett virtuellt ingermanländskt arkiv. Via söktjänsten Finna kan då alla hitta information om var det finns ingermanländska arkiv och hurdant material de innehåller.

Om du vill lämna in material om Ingermanland eller ingermanländare, vill bli
intervjuad eller känner någon som borde intervjuas, ska du vänligen kontakta oss!
Projektets koordinator är SKS arkivforskare Maiju Putkonen,
maiju.putkonen@finlit.fi, +358 40 538 5296.

Material i form av texter, bilder och inspelningar
Anvisningar för dem som lämnar in material
–– Material kan inlämnas av alla privatpersoner eller föreningar.
–– Avtala på förhand med arkivets personal om inlämning eller avhämtning av
material.
–– Vi tar främst emot originalmaterial och inte till exempel kopior.
–– Om inlämnat material upprättar vi ett överlåtelseavtal, i vilket bland annat
villkoren för överlåtelsen och eventuella användningsbegränsningar fastställs.
–– Användningen av materialet regleras av gällande lagstiftning, som bland annat
omfattar bestämmelser om offentlighet, dataskydd och upphovsrätt.
–– Arkivet har rätt att sålla materialet. Vi kan återlämna sållat material till
överlåtaren.
–– Du kan preliminärt sålla materialet i form av helheter (t.ex. korrespondens,
foton), men det är inte nödvändigt.

Exempel på material
Texter
–– Privata arkiv och föreningars arkiv: dokument relaterade till personhistoria,
föreningars handlingar, korrespondens, dagböcker, manuskript, utkast, tal,
föredrag och teckningar.
–– Folktraditioner: berättelser, trosföreställningar, lekar, vitsar, sånger, ordstäv
och gåtor, beskrivningar av firandet av fester och bemärkelsedagar samt
människors vardag.
Bilder, ljudinspelningar och videor
–– Familjers och släkters foton och album.
–– Material som du spelat in. Bifoga information om tidpunkten, situationen
och objekten för inspelningen (personer, platser etc.).
–– Om du själv vill göra en intervju kan du be om råd på arkivet och låna
inspelningsutrustning.
Tidningsurklipp och tryckalster
–– Egna publikationer, tryckalster och broschyrer som beskriver verksamheten, artiklar och tidningsurklipp om de inte redan är tillgängliga på bibliotek och arkiv.

Ytterligare information om inlämnande av material till SKS arkiv och Riksarkivet:
SKS arkiv
www.finlit.fi/sv/kontakt-uppgifter-arkivet
Riksarkivet
www.arkisto.fi/privata_arkiv
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