
ODA Arkivformidlingsnetværksmøde 
5. december 2022, kl. 10.30-15 

 
Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade 4, 4600 Køge 
Nemmeste adgang fra toget: via Rådhusstræde til Kavalerslippen. Arkivet findes bag den sorte dør i bunden af gaden. 
Gratis parkering: Værftsvej 3. 
 
Dagsorden 
10.15 Ankomst, småsnak over en kop kaffe 
 
10.30 Anna S. Beck, arkæolog og museumsinspektør på Museum Sydøstdanmark: Citizen science 
I projektet Køge Nord – lad os lave historie sammen arbejder arkiv og museum på at inddrage de lokale borgere i at belyse historien i 
området. Anna bringer arkæologiske undersøgelsesmetoder i spil og arkivet bidrager med arkivalske undersøgelser, kilder, 
indsamling og digitalisering. Borgerne involveres i gruppesamtaler, på vandreture og med forskellig databearbejdning efter 
principper for citizen science, der er andet og mere end blot crowdsourcing. 

12.00 Frokost 
ODA giver en sandwich.  

12.40 En kort udflugt til Køge Arkivernes formidling i byens rum 
Så får vi strukket ben, lidt frisk luft – og så får I også lige set lidt af det skønne Køge. 

13.00 Ole Hjortdal, DR: Danskere i verden 
Omkring 250.000 danskere bor i dag i udlandet og op gennem tiden har tusindvis af danskere sat markante aftryk rundt om i hele 
verden. Fra februar-juni 2023 vil DR starte en national samtale på tværs af landegrænser - og på tværs af tid – mellem de danskere, 
der er rejst ud og deres bysbørn i Danmark. DR sender på tværs af platforme indhold, der fortæller om nogle af de mange danskere, 
der rejste ud: Fra missionærer, lykkeriddere og flugtkonger over forretningskvinder, forskere og fuskere til helt almindelige danskere, 
der bare blev træt af aprilvejret under danske himmelstrøg. 
Ambitionen er at folde temaet ud på tværs af platforme og målgrupper, så alle får et relevant tilbud og kan tage del i fællesskabet og 
den fælles samtale. Partnerne er indtil videre Udenrigsministeriet, Danes Worldwide, bibliotekerne, Det Danske Udvandrerarkiv – og 
måske også resten af ODA? 
Ole har også et tilbud om et langsigtet partnerskab med i kufferten. I kan godt glæde jer. 

14.00 Netværksmøde 
1. Bordet rundt 
Ordet er frit 

2. Næste møde: Online, fx fredag den 20. januar. 
Indhold i forslag:  
Præsentation af projekt Historiske Vandreruter? 
Status og muligheder i Historisk Atlas? 
Eller hvad har I lyst til? 

Næste-næste møde: Podcasts og formidling på lyd 
28. april 2023, Lyngby Stadsarkiv/Brede Værk  
Foreløbig plan: 

• Dorthe Chakravarty, DR/P1 Alle Tiders Historie: Det gode interviews form og indhold.  
Om at interviewe eksperter og fx frivillige, som er mindre ”scenevante” 

• Brede Værk: Mette fortæller om arbejdet med lydfortællinger på Brede Værk.  
• Peter, Silkeborg om arbejde med podcasts på arkivet. 
• Evt. Sarah Laugesen, museumsformidler og podcast-tilrettelægger på Museum Vestsjælland  
• Evt. Gry Jepsen, podcasten Kvinde, kend din historie (Hvem booker/forespørger?) 

 
3. Evt. 
 
15.00 Tak for i dag 


