GIV DET VIDERE
ODA koordinerer indsamling af erindringer og livshistorier i anledning af Historier
om Danmark
Alle har en historie, må vi få din? Landets arkiver, under ODA’s projektledelse, opfordrer med
dette projekt danskerne til at skrive deres egen historie som bidrag til forståelsen af både den
lokale og Danmarks historie. Det sker i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Arkiver
(SLA) og Historier om Danmark.
Projektet blev igangsat 1. marts 2017 og løber (foreløbig) frem til 31. december 2017.

Formål
Det er ODA’s ambition, at Giv det videre vil skabe et grundlag for, at private personers historier får
en central placering i fremtidens historieskrivning. Det skal både ske gennem tilvejebringelsen af
data og gennem kompetenceløft.
Giv det videre skal medvirke til at koordinere og styrke arkivernes digitaliseringsindsats.
Giv det videre skal fremme brugerinddragelse i arkivernes digitale aktiviteter gennem dannelsen af
nationale og lokale netværk.
Giv det videre skal fortælle lokale historier og fremdrage individuelle og kollektive fortællinger, der
kan danne bagtæppe og inspiration for både den nationale og den lokalhistoriske formidling.

Hjemmeside og medier
Projektets hjemmeside er www.givdetividere2017.dk. Her findes de gennemlæste erindringer.
Projektets Facebook-gruppe blev også oprettet den 1. marts, og lige nu har gruppen 488 følgere.
Der kommer hver uge nyheder op, som fortæller om enten aktiviteter, der foregår lokalt, eller
omtale af projektet i medierne. Derudover kommer der også ofte links op til nye erindringer, som
kommer op på hjemmesiden.

Landsdækkende projekt
Alle arkiver under ODA og SLA er inviteret til at deltage. Pr. 1. maj 2017 var 147 arkiver tilmeldt.

Hvordan foregår det for borgerne?

Som borger kan alle deltage. Selve indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk, hvor man
enten selv kan skrive sin historie eller melde sig til at blive indsamler af andres historier, hvis
nogen på den ene eller anden måde ikke selv vil eller kan skrive den. Man kan også skrive sin
historie ud fra forskellige temaer som ”mor” i anledning af mors dag eller ”ferie” i forbindelse med
sommerferien – ligesom skoleklasser bliver opfordret til at anvende muligheden for at skrive og
indsamle historier i undervisningen.

Hvordan foregår det for arkiverne?
Arkiverne skal først tilmelde sig projektet ved at kontakte koordinatoren. Arkivernes rolle herefter
er at gennemlæse de erindringer, der er knyttet til deres område, inden de offentliggøres.
Arkiverne opfordres også til at udbrede kendskabet til projektet lokalt.
Som arkiv og forening kan man aktivt gå ud og indsamle erindringer i det område, som man er
tilknyttet. Det kan man gøre gennem arrangementer i ens eget område, eksempelvis workshops.
Man kan eventuelt åbne arkivet i samarbejde med det lokale bibliotek og invitere borgere ind til at
skrive deres erindring om skolegang eller arbejdsliv. Det behøver ikke være lange erindringer, så
der skal ikke nødvendigvis afsættes mere end et par timer en aften eller en eftermiddag.

Alle historier bliver ved årets udgang videregivet til det lokale arkiv, der sørger for at bevare dem
for fremtiden i eget arkivsystem.

Fordele ved at deltage
Projektet indgår i synergien med Historien om Danmark, DR’s TV-danmarkshistorie. Det trækker
dermed på den synlighed, der skabes herfra. Borgerne tilbydes at indgå i en større sammenhæng,
hvor de både kan se sig som borgere i et lokalt og nationalt fællesskab. Arkiverne får en digital
platform, der er gennemtestet.

Hvad skal man kunne for at være med i projektet?
De deltagende arkiver får adgang til at læse erindringer i systemets backend og skal redigere disse
derfra. Det kræver ingen særlige tekniske forudsætninger. Arkiverne skal kunne vurdere, om de
evt. medsendte fotografier må lægges på nettet, og om teksterne indeholder ytringer, der ikke
tåler offentliggørelse.

Hvad skal man levere?

Arkiverne skal tage sig tid til at gennemlæse erindringerne og helst skabe lokale aktiviteter, der
bakker op om indsamlingen, jf. ovenfor.

Tilgængelighed
Der arbejdes med fuldkommen offentlighed for de erindringer, der lægges op. Hvis en borger ikke
vil have sin fortælling offentliggjort, opfordrer vi til, at man afleverer den direkte til det relevante
arkiv.

Koster det noget?
Deltagelsen er gratis for medlemsarkiver, men ODA har ydet bidrag til projektet sammen med SLA
og Aarhus Stadsarkiv. Hovedparten af finansieringen er ydet af sekretariatet for Historier om
Danmark.

Hvordan kommer man med?
Tilmelding via hjemmesiden: https://www.givdetvidere2017.dk/information/til-arkiverne/

Pressecitater
Projektet blev skudt i gang med lanceringen af videoen, som kort fortæller om projektet. Den er
indtil nu blevet set mere end 140.000 gange. Videoen kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=w1azJ0pxyCM
”Vi beder danskerne om at give os deres historie og få den frem i lyset, så vi kan give den videre til
kommende generationer. Danmarks historie er gemt i os alle, og alle bidrager til den, og derfor er
det dejligt at se, at arkiver på tværs af landet og på tværs af store som små byer, står sammen om
initiativet,” fortæller Søren Bitsch Christensen, der er projektansvarlig og stadsarkivar på Aarhus
Stadsarkiv.
”Vi er glade for at samarbejde med landets stads- og lokalarkiver om at indsamle danskernes
personlige danmarkshistorier, fordi det er danskernes egne historier, der for alvor fortæller os
noget om Danmarks historie. ”Giv det videre” kan ikke alene kaste lys over, hvordan danskerne er
en del af historien, men for fremtiden også vise de kommende generationer, hvordan danskerne
anno 2017 ser på deres eget liv i Danmark, og derfor håber vi, at mange har lyst til at dele deres
historie,” forklarer Ole Winther, der er enhedschef for Museer i Slots- og Kulturstyrelsen samt
projektejer af Historier om Danmark.

”Giv det videre” er en del af Historier om Danmark, der er et tværgående samarbejde mellem DR,
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Visionen er, at
alle borgere i hele landet får ny viden om deres egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at
se, høre eller opleve Danmarks historie. Læs mere om Historier om Danmark og ”Giv det videre”
på www.historieromdanmark.dk.

Kontakt
Ønsker man at vide mere om projektet, kan man kontakte Martin Philipsen Mølgaard, Aarhus
Stadsarkiv på stadsarkiv@aarhus.dk.

Projektorganisation
Søren Bitsch Christensen, projektholder, stadsarkivar Aarhus Stadsarkiv & næstformand
Organisationen Danske Arkiver, sbch@aarhus.dk
Josefine Albris, projektleder, sekretariatet for Historier om Danmark, jal@slks.dk
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der foruden af ovennævnte består af:
Else Gade Gyldenkærne, styrelsesmedlem, SLA
Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv
Peter Wessel Hansen, arkivar, Københavns Stadsarkiv

