Prosjektrapport
«Arkivet etter Robert Savosnick. Bevarings- og
formidlingsprosjekt»
HL-senteret mottok i november 2013 en samling dokumenter og lydopptak etter Robert Savosnick,
en av de få norske holocaust-overlevende.. Materiale hadde et stort formidlingspotensiale, som vi
ønsket å utnytte til å formidle kunnskapen om holocaust i Norge og arkivskaperens biografi.
Riksantikvarens utviklingsmidler ble bevilget til bevaring av arkivmateriale og produksjon av en
nettbasert formidlingsserie om Robert Savosnicks liv.
Prosjektperiode: 1. november 2016-31. august 2018.
Prosjektgruppen: Jan Brustad og Ewa Mork, ansatte ved HL-senteret.
Gjennomføring av prosjektet
1.Ordning og analyse av materialet
Materiale ble ordnet og registrert i Asta. Det kom frem at dokumentene i hovedsak
dekket perioden fra Robert Savosnicks arrestasjon i 1942, tiden han var fange i
nazistiske konsentrasjonsleirer og hans virke som tidsvitne og debattant etter krigen.
De utvalgte dokumentene ble digitalisert og gjenstandene fotografert for bruk i
formidlingsserien.
2. Utvalg og produksjon av formidlingsserie
Historiker Jan Brustad ledet arbeidet med å velge de dokumentene som skulle brukes i
formidlingsserien. Da arkivmateriale ikke dekket hovedpersonens barne- og
ungdomsår ble det gjort et søk i Byarkivet i Trondheim og Jødisk museum i Trondheim.
Familien bidro imidlertid med en gjenstand som ble valgt som utgangspunkt for denne
delen av serien.
Serien består av 12 artikler og spenner i tid fra 1800-tallet, da de første jødiske
innvandrerne ankom Trondheim, til 1970-årene og hovedpersonens virke som aktivt
tidsvitne. Forfatteren av alle artiklene er Jan Brustad.
Første artikkel ble publisert 8. oktober 2017, på fødselsdagen til hovedpersonen. Pr.
denne dato var alle dokumentene og tekstene klare for publisering, og rapporten kan
derfor leveres allerede nå. Serien blir fortløpende lagt ut på HL-senteres hjemmesider
http://www.hlsenteret.no/bibliotek/robert-savosnick/.
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Ved siden av arbeidet med bevarings- og formidlingsprosjektet har prosjektgruppen, i samarbeid
med HL-senterets undervisningsavdeling, også utarbeidet et undervisningsopplegg basert på
arkivmaterialet etter Savosnick. I opplegget inngår også dokumenter fra andre arkiver.
Ewa Mork
Leder for Dokumentasjon
Oslo, 25. april 2018

