Arkivdidaktikk – av papir blir det liv
Fortellingsutvikling som didaktisk tilnærming til arkivkilder.
Et samarbeid mellom Arkivverket og UiS

Arkivarforeningens vårseminar 26.03.2019
Ine Fintland
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Arkivkilder som utgangspunkt for livsfortellinger – En billedlig fremstilling

Copyright: Fintland & Smith-Solbakken
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Ulike arkivkilder forteller om ulike sider av et menneskeliv

SAS2011-04-135

SAS_1998_12_147

”Det aller, aller meste
av det som gjemmer
seg i hallene, er […]
fritt tilgjengelig for alle.
Her er historiske
skatter, dokumenter fra
nasjonens viktigste
øyeblikk og papirer
som kan vise om staten
har oppfylt sine
forpliktelser overfor
hver enkelt av oss.
Dessuten er anlegget
et eldorado for
slektsgranskere og
lokalhistorikere.”

”Vi lever i et samfunn der
staten har stor innvirkning på
vårt liv, og da er det viktig at alt
staten har foretatt seg overfor
hver enkelt av oss, kan
etterspores.”
”Det anslås at hver
enkelt nordmann er å
finne i minst 50 ulike
arkiver. Har du utmerket
deg på noen måte –
positivt eller negativt – vil
du finne navnet ditt flere
steder. ”
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SAS2011-04-058

A Magasinet 26.10.2012Foto: Tom A. Kolstad, Tekst: Lars Kluge

Menneske og maktene – svært mange arkivkilder forteller om mennesker sine møter med ulike myndighetsorgan.
Men noen forteller om andre typer møter mellom mennesker.
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«en Archivarpost en af de faae Belønninger, en Stat har»

«Rigsarkivet […] skal kunne tjene Folket eller
Hvilkensomhelst i det hele Rige til Oplysning i
Velfærds- eller videnskabelig Henseende».
Byråsjef Wergeland til Finansdepartementet 19.05.1843

https://www.dokpro.uio.no/wergeland/WV2/WV2048.html Litografi av Henrik Wergeland fra 1830-årene. Hentet fra www.snl.no
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Fra Vase med blomster til Den hollandske familie.
Bildet som inspirerte bibliotekar og kommende riksarkivar til fortellinger om levde liv.
-

-

-

[…] hvad vil du?
Ikke dit Liv, men Blomsterne
Ja de ere Liv! Afsindige rør dem ikke! Ved
din og min Salighed, de ere Liv, de ere Liv!
Just derfor. I denne Sekund maa jeg have
dem; i næste ere de ikke som i denne
Benjamin, Benjamin, mit Barn!
Ha, hvo har negtet Jan van Huysym,
Blomstermaleren, en Buket?
O min Gud! Min Gud! de ere dræbte
For at leve evigt
[…] du har myrdet ham, myrdet dem Alle,
hans Sødskende, hans Moder og hans Fader
[…] Djævel! Du veed ikke hvad du har gjort.
Men jeg veed hva jeg vil gjøre, og hvad jeg
kan gjøre […] ja jeg veed hvad jeg vil gjøre.
Hvo har nægtet Jan van Huysum en Buket?

-

- - Ak, søde Rosenknop, hvad er det for et
Eventyr du har fortalt mig om Jan van
Huysums Blomsterstykke, mens jeg
hensank i Beskuelsen deraf?
Men nu ved jeg dog hvorledes slige
Blomster bleve til

Margaretha

Benjamin

Bilde: SAS2011-04-002

Annaliden

Elisabeth

Josef

Hyacinth

Narcissa

Klara

Katharina

Johan

Maleriet Wergeland så hos "Stiftamtmand Thygeson": Jan van Huysum (1682-1749): Vase med blomster. Eier i dag: Statens Museum for Kunst, København.
Wergeland sin fortelling om ”Jan van Huysums Blomsterstykke” kom ut 18. juli 1840. Deler av det hadde vært publisert i Morgenbladet 13. og 23. april samme år.

m.fl.
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På jakt etter liv – mennesket i arkivet

Kilde: Wareberg 1945 W.14.144
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Mål – Hvorfor bruke arkivkilder som grunnlag for egne fortellinger?
• Få innsikt i didaktiske og historiefaglige muligheter og begrensninger som ligger i arkivenes materiale om
lokale og regionale hendelser.
• Utvikle kompetanse i å skape fortellinger ut fra arkivkilder
• Tilby praktisk øvelse i kildekritisk tilnærming
• Vekke engasjement og interesse for historiefaget
• Skape en bevisstgjøring om mikrohistorie
• Reflektere over at både historie og fiksjon er å se på som narrativer
• Bli bevisst på at fortellinger former og forandrer oss.

• Diskutere moral og etikk i samtid og fortid og opp mot egen rolle som forteller
Både ut fra et kildekritisk, men også ut fra et arkiv- og historiedidaktisk perspektiv, er det viktig å få frem at
kontekstene til de ulike fortellingene i det alt vesentlige er ettertidens og historikerens konstruksjoner, selv om
kjernen i dem er godt forankret i tilgjengelige kilder.

© Fintland & Smith-Solbakken

Sett sammen en fortelling hvor tema er krig, ulykker og/el. traumer som
har rammet og samfunn og enkeltmennesker på 1800- eller 1900-tallet
basert på primærkilder og eventuelt sekundærlitteratur.

Didaktikk

Vurderingskriterier «Forskning i praksis»

Egen rolle
som forteller

Sjanger

Fortelling og metodekritisk tekst
Kildekritikk

Argumentasjon

Samarbeid
og
arb.innsats

Språkføring
Begrepsbruk

NB! Vær obs på anakronismer når du lager fortelling. Når fikk folk flest
telefon? Når kom selvbetjeningsbutikkene? Når fikk folk flest bil?
Bilde: Stavanger politi, Justissak 1048/1945

© Fintland & Smith-Solbakken
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Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Kompetansemål etter 4. årssteget

Utforskaren
• skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
• gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både
gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Bilde: SAS2011-04-002
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Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Kompetansemål etter 10. årssteget

Utforskaren
• skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og
verdiar påverkar tankar og handlingar
• reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og
papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
Bilde: SAS2011-04-22
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Riksarkivet presentert for 6. klassinger i læreverket Midgard (samfunnsfag)

•
•
•
•
•
•
•
•
Bilde: SAS_1998_12_058

Gamle og nye dokument
Arkivert i system for å finne igjen
Informasjon om fortida
Hyllemeter
Rettane til folket
Korleis barn levde før
Diplom
Rettsdokument
© Ine Fintland

Folketelling og kirkebok forklart for 6. klassinger (Midgard)
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Primærverdi - sekundærverdi
Det er viktig å være klar over at det arkivmaterialet beskrivelsene omhandler, ikke er skapt for å
dokumentere de framstillingene som historikeren i ettertid kommer med.
Primærverdien til materialet har ofte vært fundamentalt forskjellig fra den sekundærverdien det har for
framtidige brukere.
I arkivfaglig terminologi viser begrepet primærverdi til den verdien som materialet opprinnelig var
tiltenkt da det ble skapt, altså f.eks. hvilke administrative, faglige eller rettslige formål det skulle tjene.
Begrepet sekundærverdi henspiller på den nytten et arkivmateriale kan ha for andre formål enn de
som det opprinnelig var skapt for. Forskningsformål og historieskrivning i ettertid, er typiske
situasjoner der et arkivmateriale har en sekundærverdi.
Arkivbeskrivelsen kan være laget med en forståelse av materialet som er helt annerledes enn det som
de framtidige brukerne av materialet vil ha, og som arkivaren som utarbeider beskrivelsen vanskelig
kan forutse. Arkivbrukerens analyse av hvordan og på hvilke vilkår arkivbeskrivelsen er utarbeidet, vil
derfor være en del av kildekritikken. Hvem kunne for eksempel tenke seg at forgangne tiders
branntakstprotokoller skulle tjene arkitekters og bygningseieres behov ved restaureringer i vår tid?
Verken fyrvoktere eller arkivarer på 1800-tallet kunne vel heller se for seg at fyrprotokoller kunne bli
kilder i klimaforskningen.
© Ine Fintland

Fritt etter Alun Munslow: Authoring the Past

Hvorfor tenker du og formidler/skriver historie(r) slik du gjør?
Å formidle historie er en narrativ/fortellende aktivitet.
Fortiden er alltid forfattet som historie(r).
Historikere fortolker kildene ved å sammenligne dem og kontrastere dem og
dermed lokalisere og forklare den mest sannsynlige meningen som en forutsetter
finnes i dem.
Det å ville bli en historiker handler ikke utelukkende om å ville vite hva som har
hendt i fortiden, men å ville fortelle om det.

Historie handler om forfatterinnsikt, oppfinnelse og eksperimentering og ikke
utelukkende om empirisme og analyse.

Foto i bakgrunnen: Lindøy skole, bildet har vært publisert i SA og er å finne i Lindøyarkivet
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De mange mikrohistoriene sin plass i makrohistorien

Microhistory […] the intensive historical investigation of a relatively well defined smaller object, most often a single event, or ‘a village
community, a group of families, even an individual person’ (Ginzburg and Poni 1991:3).
[…] people who lived in the past are not merely puppets on the hands of great underlying forces of history, but they are regarded as
active individuals, conscious actors.

Microhistorians try to show the historical actors’ experiences and how they saw themselves and their lives and which meanings they
attributed to things that had happened to them, while they also try to point to deep historical structures, […]
The complexity of the past can only be represented for readers at the micro-level where both the actors and these readers live their
lives. This kind of narrative is easiest to digest. If historians choose a higher level, a bigger object of investigation, they risk losing the
complexity of the past or their readers.
Bilde i bakgrunnen: Politimesteren i Stavanger. Justissak. nr. 282/1945
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Narrativ polyfoni er det uendelige settet av mulige fortellinger basert
på ulike stemmer som framstår som troverdige, og dermed kunne ha
vært sanne, gitt de opplysninger om faktiske forhold som vi har
tilgang til gjennom troverdige og dokumenterte kilder.

© Fintland & Smith-Solbakken

Fortellinger og minner – Narrative grep for hver gang når «Det var en gang..»

We spend our lives crafting stories that make us the noble – if flawed – protagonists of first-person dramas.
A life story is a ‘personal myth’ about who we are deep down – where we come from, how we got this way, and what
it all means. Our life stories are who we are. They are our identity.
A life story is not, however, an objective account.
A life story is a carefully shaped narrative that is replete with strategic forgetting and skillfully spun meanings (s 161).

© Ine Fintland

Herman Beckers krig.
Historien om familien Becker og jødene i Rogaland under andre verdenskrig
Gutten med fiolinen
Familiebakgrunn
Oppvekst på Bryne
Ungdomsår i Stavanger
Herman og Aslaug
Jødene i Rogaland
Tidligere jødeforfølgelser
Flukten
Systematiske jødeforfølgelser
«Little Norway»- utdanningen i Canada
Første arrestasjonsbølge
Andre arrestasjonsbølge
Den første transporten
Tilintetgjørelsen
Ny transport til Tyskland
Økonomisk likvidasjon
Herman i 333-skvadronen
Navigatør i en autralsk Mosquito-skvadron
Spesialoppdrag
Bildet av Herman Becker i bakgrunn hentet fra Frode Sæland

Hvilke fortellinger skaper de ulike arkivkildene?

Ett og samme arkiv åpner for ulike fortellinger?!
Hvilke kilder er bruk for å skape denne fortellingen?
o Trykte og publiserte kilder (aviser, bøker)
o Muntlige kilder (intervju)
o Unike arkivkilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RA: Justisdepartementet, 3. sivilkontor, statsborgersaker
SAO: Oslo byfogds arkiv, notarialprotokoller
Oslo folkeregister, hovedkort utflyttede
SAST: 1920-folketelling for Stavanger
SAST: Lensmannen i Time, fremmedprotokoll
IKA: Time kommune, skuleprotokoll Bryne 1911-30
Byarkivet i Stavanger: Ligningsansettelser
RA: STAPO, Ga Jødeaksjoner, boks 2, arrestasjoner av jøder utenbys
SAST: Stavanger folkeregister, navnekort
SAST: Politimesteren i Stavanger, Dg 0001 og div. korr. + Fremmedsaker
SAST: Stavanger kretsfengsel, protokoll varetektsfanger avd. C 5.1-41-6.8.44 lnr.
59
SAST: Politimesteren i Stavanger, boks Dd 0001, div. korrespondanse og
saksdokumenter 1923-43
© Ine Fintland

Hvilke opplysninger om liv andre har levd er mulig å finne i ulike arkiver?
Eksempel Becker-familien på flyttefot til Norge og i Norge
• Herman Hirsch Becker født på Bryne 30. juli 1920
• Foreldre russiske jøder; Oslo – Stavanger – Bryne – Stavanger
• Far: Hille Becker f. 15.08.1885 i Smolensk i Russland, foreldre: Abraham og Anna, avtjente verneplikt 1908-10, emigrerte fra hjemlandet i
1914 29 år gammel  Sverige  Norge, Oslo aug. 1914, urmaker/butikkmedhjelper
• Mor: Judith Davidsdatter Zemechmann f. 02.01.1888 i St. Petersburg i Russland, foreldre: Abigael Sotenkova og David Zemechmann,
musikklærer, bereist, kom til Oslo jan. 1915, gift 9. februar hos byfogden i Oslo
• Bosted: Oslo: Rostedsgt. 5, tredje etasje, oppgang I  Stavanger i juli 1916.
• Bosatt i Stavanger 20. august 1916-13. juli 1918

• Motiv for flytting fra Oslo til Stavanger: økonomiske?
• Adresser i Stavanger: Lagårdsveien 24 (3 mnd)  Sølvberget 4 (4 mnd)  Karlsminnegt. 55 (16 mnd)
• Time kommune/herred juli 1918: Hognestad (1 mnd)  Bryne: Storgt. 24
• Tilbake til Stavanger i 1928, urmakerforetning: Øvre Holmegt. 7. Bostedadr: Kongsgt. 64 (1928-31)  Frue Terasse 35 i Paradis (6 mnd.) 

Nedstrandsgt. 32 på Storhaug  Steingt. 89 på Eiganes  Våland 19 (1934-36)  Marcus Thranesgt. 76 (1936-40)  Biskap Njålsgt. 30
• Søsken: Israel Josef Becker (26.05.1916) og Ada Abigael Becker (20.01.1922)
• Jødisk miljø i Oslo: Hausmanns-kvartalene og Grünerløkka
• Jødisk miljø i Stavanger: svakt/ikke-eksisterende

Bilde i bakgrunn: Stavanger skifteforvalter, Auksjonsprotokoll 1940-1945, Familien Becker
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Utvandrerhistorie(r) og utvandrerfortellinger
Slåttekar i himmelen – Bror din på prærien – Land ingen har sett – Liv andre har levd
There is fiction in the space between The lines on your page of memories
• På kaia myldra det av folk som skulle reise, og det var mykje ferdagods som skulle lastast om bord. Det var
kasser og kister og koffertar som høyrde amerikafararane til, men også varer som skulle til England, dunkar med
aquavit frå Søren Lysholms brenneri, og store tønner med tørrfisk. Olava hadde fått i oppdrag å passe på Sivert,
så han ikkje fall over bord, og den oppgåva skjøtta ho vel. Det var folk som tok avskil, folk som gret, medan
dampskipet S/S Hero frå The Wilson Line låg fortøydd ved kaia. The Wilson Line hadde etablert ei fast rute frå
Throndhjem til Hull så tidleg som i 1871, og med åra hadde dei nesten fått monopol på frakt av utvandrarar på
ruta frå Norge til England. Norske rederi hadde prøvd å ta over den lukurative forsyningstrafikken for dei store
transatlantiske rederia. (s. 184)
• Den 17. juni 1886, knapt tre veker etter at dei såg heimen sin for siste gong, fekk Ole og Gjertine og barna deira
landkjenning i Canada. Kysten steig opp for dei, nakne knausar, men også store grøne sletter, med litt kratt hist
og her, og så såg dei Halifax, utan eit einaste tre, husrekker, lagerskur i utkanten, eit skipsverft, og hamna, der
skipet skulle setta av dei første passasjerane. – God begynt er halvt fullendt, sa salmakaren. Men Kjørsvik-folket
meinte at den mest krevande delen av reisa var igjen. (s. 201)
• - Ver ikkje mismodig, og ha ikkje uro i hjartet, sa faren – du reiser ut i verda for å finne lykka, og denne
sorgdagen skal ein gong blir ein gledesdag, for ein dag skal vår sorg bli vendt til glede. Han sa alt dette, men
stunda var som ein draum, ein uverkeleg draum. […] – La meg få sjå deg igjen i dette livet, bad Nesje. Men sonen
hadde ikkje noko sikkert svar. - Det vonar eg, om Gud vil, var alt han sa. Dampmaskinen vart fyrt opp, så røyken
valt i store skyer ut av skorsteinen, maskinen byrja å gå, heile båte rista. Skummet brusa kring akterstammen,
trossene vart løyste. Eilert skunda seg om bord med lange steg. Han gjekk inn på underdekket på tredje klasse.
Der stod han og såg på dei som var samla på kaia, medan dampskipet gleid frå. Nesje såg son sin der, eit
alvorleg barneandlet under ein svart hatt. Han stod der og vinka med eit lommetørkle, men no kunne ikkje Nesje
sjå noko lenger, tårene spratt i auga hans, slik at han berre måtte tumle seg bort, finne standen der han hadde
sett hesten inn, men han brukte lang tid på å finne den rette gata, for han var blinda av tårer. (s. 340-341)

© Ine Fintland

Forfatterens etterord – Fiksjonsromaner med dokumentariske fakta
Slåttekar i himmelen:
Slåttekar i himmelen er ein roman dikta rundt spinkle minne om personar som faktisk har levd. Om Gjertine Eriksdotter
visste eg berre ein einaste ting, nemleg at ho opponerte mot presten som skulle konfirmere henne, og sa at han ikkje lærte
rett. For tjuefem år sidan såg eg grava hennar i Roslyn for første gong. Knut Hansen Nesje, i denne boka berre kalle Nesje,
kjende eg frå fars forteljingar, men også hans liv er i det store og heile dikta fram, det same gjelde kona hans, Serianna. Årstal
er henta frå kyrkjebøker, opplysningar om livet i Sør-Dakota og Molde frå aviser og ei rekke andre kjelder.
Enkelte redaksjonelle endringar er gjorde for å rette opp trykkfeil og dokumentariske fakta. Det viktigaste er at Eilert reiste
frå Kristiansund den 17. mai 1983 [sic! 1893] og ikkje den 17. juni, slik det står i første opplag, og at han reiste over Quebec,
ikkje over New York.
Bror din på prærien
I Slåttekar i himmelen er den store forretninga i Webster ved ein inkurie omtalt som Ochsenreiter & Snail. Det er morosamt,
men det riktige er Ochsenreiter & Smail. Feilen vil blir retta i seinare utgåver av Slåttekar i himmelen. I Slåttekar i himmelen
blir det viare feilaktig opplyst at Eilert reiste til USA 17. juni 1893. Det riktige skal vera 17. mai 1893. Feilen vil bli retta i
komande utgåver. Sjølv om boka er ein fiksjonsroman, er det viktig at opplysningar som framstår som fakta, er pinleg
nøyaktige.

Kyrkjebøker

Aviser

Ei rekke andre kjelder
© Ine Fintland

Nettutstilling: Jærhuset om litteratur og kultur

© Fintland m.fl.
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Kildene
•
•
•
•
•

Politiets vaktjournal april 1940
Politisak om legemsfornærmelse/hårklipping
Lindøy skolehjem
Andre politisaker
Amerikabrev

Fellesnevner:
De omhandler:
• «vanlige» mennesker som av ulike myndigheter blir stilt til ansvar for sine handlinger
og/eller holdninger.
• Møter mellom institusjoner/myndigheter og enkelt menneske. Men slike møter er ikke
nødvendigvis upersonlige. Det er mennesker som møtes, om enn i svært ulike roller.
• Myndighetsrollen en person opptrer i, definerer i stor grad enkeltmenneskets rolle og
skjebne.

© Fintland, Smith-Solbakken & Østebø

Studentenes fortellinger

• Noen fortellinger har preg av å være noveller, med en kondensert fortelling nær opp til det
opprinnelige kildematerialet.
• Noen studenter har inkludert deler av kildematerialet i fortellingen.
• Andre studenter kommer fram til kreative løsninger ved å bruke fortiden i en nåtidsfortelling.
• Det er interessant å se hvordan studentene kortfattet, men poengtert har presentert relevante
historiefaglige, didaktiske og personvernmessige refleksjoner til tross for at metodekommentaren
skulle ha et svært begrenset omfang.

© Fintland & Smith-Solbakken

Studentenes fortellinger

• Gjennom fortellingene studentene lager med utgangspunkt i kildene, blir fortidens
mennesker levendegjort. De blir portrettert på ulike måter i de forskjellige fortellingene,
og portrettene er så pass tydelige og nyanserte at ulike mulige sider av en og samme
person fremstilles.
• Ved å velge ut og anvende deler av et tilgjengelig kildemateriale, kan man konstruere en
rekke av mulige fortellinger. De mangfoldige, men likevel troverdige fortellingene fra et
avgrenset kildemateriale, åpner opp for videre refleksjoner.

• Fortellingene representerer ikke den entydige sannheten om fortiden. De sier noe om
hvordan fortidens levninger og erfaringer kan benyttes for å forstå samtiden.

© Fintland & Smith-Solbakken

Studentenes refleksjoner
• Studentene har i etterkant gitt uttrykk for at de opplevde dette som et intenst, men spennende
og lærerikt opplegg. Det vekket interesse og stimulert til engasjement og fortellerglede, samtidig
med at det har skapet historiefaglig bevissthet og didaktisk refleksjon i en og samme prosess.
• Dette er på mange måter slik lærernes hverdag er. Fra dag til dag, uke til uke, skal det lages
undervisningsopplegg hvor man kombinerer formidlingen av faktakunnskaper med
fortellingsskaping, der metodekritikk med fortolkninger av elevresponsene inkluderes i en og
samme arbeidsprosess. Vi vil derfor argumentere for at dette opplegget også kan sies å ha verdi
også for studentenes forståelse av sin framtidige rolle som lærere.
• Foruten øvelse i å utvikle narrativer knyttet til læreplaner, merker vi oss også at flere av
studentene fortalte at de opplevde opplegget som en «bevisstgjøringsreise». Moralske spørsmål,
hvor normer og verdisett utfordres i møte mellom individ og storsamfunn («den lille mot det
store»), der samtidens øyne borer seg inn i fortidens reaksjoner og handlinger, var noe
studentene kommenterte som det mest lærerike og utviklende for dem som mennesker.

© Fintland & Smith-Solbakken

[...] Eva og Karl gikk inn på lensmannskontoret. De seks meterne fra døren til skranken hadde
aldri vært så lange. Det var en rar stemning i rommet, det var kaldt og ukoselig. Eva og Karl
informerte om hva de skulle, og ble fulgt inn på et lite rom hvor de ventet på lensmannen.
Etter en liten stund kom en høy og mørk mann med et strengt uttrykk i ansiktet inn i rommet,
og vinket Eva inn på kontoret. Eva fulgte etter, mens Karl måtte vente utenfor. Hun følte seg
liten der hun forsiktig satt seg ned på den slitne krakken på andre siden av lensmannens store
skrivebord. Eva forklarte hva som hadde skjedd, og krevde at overfallsmennene skulle bli tiltalt
og straffet. Hun krevde også erstatning for det som hadde blitt ødelagt og ville ha
armbåndsuret tilbakelevert. Lensmannen noterte ned, og nikket uinteressert til det Eva la
frem. Hun fikk følelsen av at han ikke brydde seg stort, og at hun ikke var verdt hans tid.
Det hadde gått ett helt år siden hun anmeldte saken, men ingenting hadde skjedd. Det virket
som om veldig få brydde seg om saken hennes. Hun satt i sengen med penn og papir mens
tankene fløy rundt i hodet. Hun begynte å tenke på hvor mye lettere livet hennes kanskje
kunne vært, dersom hun ble med soldaten tilbake til Tyskland. Hun skammet seg over denne
tanken. Han og krigen forsvant på samme tid, og kanskje hadde hun det bedre under krigen?
Nå stod hun helt alene. Det var ikke støtte å få fra det norske politiet. Hun begynte å skrive et
nytt brev:
«Til Politimesteren! Da jeg ingenting har hørt fra Dem angående det overfallet som jeg har
anmeldt for en tid siden vil jeg herved spørre om det kan bli gjort noget med denne sak nù
snart. I alle tilfeller önsker jeg å få mitt ur tilbakelevert. Håper å få svar på dette snarest.
Ærbödigst …..».
Hun bestemte seg for å gi det en siste sjanse. Brevet ble sendt 7. juli 1946. Eva hørte aldri noe
mer.
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Utdrag fra tekst gjengitt etter avtale med Simon Gjerdevik Hana

Livssporene finnes i arkivene – Arkivene forteller om levde liv.
Det må vi formidle også til fremtidens lærere og elever og sørge for at nye læreplaner fanger opp

Gjennom fortellingene studentene lager med utgangspunkt i kildene, blir fortidens
mennesker levendegjort. De blir portrettert på ulike måter i de forskjellige fortellingene,
og portrettene er så pass tydelige og nyanserte at ulike mulige sider av en og samme
person fremstilles.
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