Erindringsindsamlinger – genveje og faldgruber
Seminar om indsamling af erindringer den 15. maj 2019 i Historiens Hus i Odense
Erindringer udgør nogle gange en guldgrube af oplysninger og viden om fortidens levede
liv. De kan være skrevet eller fortalt, så man sidder tilbage helt tryllebundet, og de kan
være det krydderi, der gør den lokale eller nationale historie mere levende og
nærværende. Men de kan også være ligegyldige, kedelige og trivielle - og i værste fald
fulde af løgn.
Erindringen er en arkivalietype på linje med fotografier, protokoller, kort o.lign.,
som findes på alle lokalarkiver. Nogle steder bliver de indlemmet i samlingerne, uden at
arkiverne behøver at gøre andet end blot at tage imod. Andre steder tager lokalarkiverne
med mellemrum skridt til en mere systematisk indsamling.
På dette seminar tager vi pulsen på indsamlinger af erindringer og erindringer
som kilde i år 2019. Hvad virker, og hvad virker ikke, når vi skal have folk til at fortælle om
deres liv? Kommer de af sig selv, hvis vi får avisen til at skrive om det, eller skal vi forbi
Facebook og andre sociale platforme? Skal folk selv skrive deres erindringer, eller skal de
interviewes, måske filmes? Har vi overhovedet tid til det? Og hvad skal der ske bagefter,
når materialet er kommet sikkert ind på hylderne i arkivet? Hvordan skal vi bruge det?
Disse, og sikkert mange andre gode spørgsmål, vil vi forhåbentlig få svar på
ved dette inspirationsseminar om erindringsindsamlinger.
Seminaret er arrangeret af SLA’s indsamlingsgruppe, som er nedsat med det
formål at styrke indsamlingsarbejdet på lokalarkiverne.
Pris for deltagelse er 300 kr., som også inkluderer forplejning hele dagen. Seminaret
henvender sig til alle arkiver (og både til medlemmer af SLA og af ODA).
Tilmelding hos SLA’s sekretariat, Andkærvej 19, 7100 Vejle senest fredag den 10. maj
2019. Tilmelding på SLA’s hjemmeside www.danskearkiver.dk/arkivkurser.
Seminaret forventes gentaget i efteråret i Nordjylland.
Program:
(Oplæggene er inkl. 10 minutter til spørgsmål)
Kl. 09.30-10.00

Indskrivning, kaffe og brød.

Kl. 10.00-10.10

Velkomst og orientering om dagens program.

Kl. 10.10-10.55

Historikerens brug af erindringer som kilde
Historiker Andreas Skov
Hvordan er historikeren stillet, når han eller hun skal forsøge at
rekonstruere besættelsestiden med brug af erindringer? I hvor høj
grad kan lokalarkivernes samlinger bidrage til at give et
dækkende billede af perioden, og kan man overhovedet stole på
erindringerne? Det er de centrale spørgsmål i dette oplæg, der vil
tage udgangspunkt i oplægsholderens egne erfaringer i arbejdet
med besættelseshistorie og benyttelse af de lokale arkiver.

Kl. 11.00-11.45

2017 Aarhusianere
Arkivar Janne Marie Barslev, Aarhus Stadsarkiv
Erindringsprojektet ”2017 aarhusianere” blev udviklet af Aarhus
Stadsarkiv i forbindelse med, at Aarhus i 2017 var europæisk
kulturhovedstad. Projektet eksisterer stadig og var også grobund
for det landsdækkende projekt ”Giv det videre”. Projektleder
Janne Marie Barslev fortæller om mål og drømme i projektets
opstartsfase, udfordringer undervejs og de efterfølgende
konklusioner.

Kl. 11.45-12.30

Frokost

Kl. 12.30-13.15

Vestbyens Erindringsværksted
Hanna Mortensen og Anni Pedersen, Vestbyens
Erindringsværksted, Aalborg
Hvad er et erindringsværksted? Ja, i Aalborg er der tre af slagsen.
Det ældste er Vestbyens, som blev dannet i 2001. Det fungerer
både som et lokalarkiv og en frivillig forening. Værkstedet indsamler, registrerer og opbevarer billeder, lokalt materiale og
erindringer fra borgere i bydelen. Desuden bliver der udgivet
bøger, arrangeret foredrag, byvandringer og slægtsforskning.

Kl. 13.20-14.05

Interviewet som indsamlingsform
Arkivar Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver
Det landsdækkende erindringsprojekt "Giv det videre" lagde op til,
at folk selv skulle skrive og uploade deres erindringer til en
hjemmeside. Men i praksis giver det ofte bedre resultat, når man
som arkivar aktivt opsøger de ønskede meddelere og interviewer
dem. Hør mere om, hvordan det kan gøres i praksis, om
faldgruber, der skal undgås, og om interviewets takt og tone.

14.05-14.25

Kaffe

14.25-15.10

Erindringsindsamling i Odense i 1979 – og i 2019
Formanden for SLA, Jørgen Thomsen, og stadsarkivar Johnny
Wøllekær, Odense Stadsarkiv
Odense Stadsarkiv har fået en byrådsbevilling på 300.000 kr. til at
lave en erindringsindsamling. Men hvordan skal det foregå, hvem
er målgruppen, og hvad skal der komme ud af det? I oplægget vil
der være refleksioner tilbage til den første store erindringsindsamling i Odense, som blev afholdt i 1979. Hvad kom der ud af
den, og hvad har forandret sig/ikke forandret sig siden dengang?

15.10-15.25

Afrunding

