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16. januar 2017

Kære SLA-arkiver,
I 2017 vil I blive inviteret til at deltage i et fælles arkivprojekt om indsamling af erindringer. Der
vil komme mere information, inden projektet efter planen lanceres den 1. marts, men her er foreløbig en beskrivelse af projektet.
Gi’ det videre – indsamling af erindringer i 2017
2017 kommer til at stå i historiens tegn over hele landet. Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og
Danmarks Radio samarbejder under overskriften Historier om Danmark om at sætte fokus på
danskernes historie. Danmarks Radio vil sende en række udsendelser om Danmarks historie med
Lars Mikkelsen som vært, og en række museer har fået bevillinger til at lave forskellige lokale
projekter.
Arkivernes andel i projektet hedder Gi’ det videre og koncentrerer sig om indsamling af erindringer. Grundideen er en hjemmeside, gidetvidere.dk, hvor alle og enhver kan uploade sine erindringer, så de kan gives videre til eftertiden. Der vil være fire forudbestemte emner, man kan
fortælle om, samt kategorien frit emne. De fire emneforslag er ”Min mor” (barndom, opvækst,
familie), ”Min skoletid”, ”Ferie” og ”Ting, der er forandret i min tid”. Emnerne er åbne for bidrag hele året, men der vil blive gjort ekstra reklame for hvert af dem ved særlige kampagnedage. Omkring mors dag er det emnet ”Min mor”, i juli er det ”Ferie”, ved skolestart naturligvis
”Min skolegang”, og til Arkivernes Dag fokuseres på ”Ting, der er forandret”.
Man kan selv skrive sin erindring, eller man kan vælge at lade sig interviewe af nogen, f.eks. af
et arkiv eller af en skoleklasse, der arbejder med projektet. Gi’ det videre er nemlig også tænkt
som et generationsmøde, og derfor vil der være undervisningsmateriale til skolerne.
Hjemmesiden vil være oppe i hele 2017, og mens den er aktiv, er erindringerne offentligt tilgængelige. Når året er overstået, og hjemmesiden lukkes, skal erindringerne selvfølgelig ikke slettes.
Målet er, at de skal indgå i de lokalarkiver, hvor det erindrede hører til. Derfor er det vigtigt, at
arkiverne tilmelder sig hjemmesiden, for så vil man automatisk få besked, når der er erindringer
fra ens geografiske område. De, der indsender erindringer, skal nemlig angive en placering, og
de har også mulighed for at vælge et arkiv, de vil aflevere til. Som tilmeldt arkiv kan man derpå
tage ejerskab over erindringerne, og det betyder, at man kan indsamle det til sit arkiv, og at man
modtager data om erindringerne som navne, adresser og lignende.
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Hjemmesiden og indsamlingsprojektet bygger videre på projektet ”2017 århusianere”; det projekt, Aarhus Stadsarkiv har sat i søen i anledning af kulturbyåret. Tovholdere på Gi’ det videre er
derfor Aarhus Stadsarkiv samt projektleder Josefine Albris fra Historier om Danmark. Derudover består arbejdsgruppen af repræsentanter fra ODA og SLA.
Fordelen ved at være en del af det overordnede projekt, Historier om Danmark, er, at vi kan koble os på de fælles kampagner. Ud over de planlagte kampagner for vores emner, så vil Gi’ det
videre være repræsenteret på Historiske Dage 2017, og i juli vil projektet ”Peter og Solvognen”
køre landet rundt for at indsamle erindringer og historier. Lars Mikkelsens tv-udsendelser bliver
sendt forår og efterår, og projektet kommer også til at fylde DR P4’s sendeflade en del af året.
Tilsammen skulle det gerne betyde, at alle danskere bliver mere bevidste om både landets og
deres egen historie. Og den bevidsthed kan arkiverne få glæde af, når vi kobler os på kampagnen
med Gi’ det videre.
Hvis du vil vide mere:
Der kommer mere information ud, når det er tid at tilmelde sig.
SLA-arkiver, der har spørgsmål om projektet, er velkomne til at henvende sig til SLA’s repræsentant i projektgruppen:
Else Gade Gyldenkærne
Tlf: 22 77 62 31
Mail: else@gyldenkaernes.dk

Hjemmesiden lanceres i marts, men herunder er et par smugkig på den:
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