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Første Verdenskrig
1914-1918

Digitalisering af billeder, breve og 
minder til 100-årsdagen

Har du minder fra Første 
Verdenskrig?
Breve, fotografier, dagbøger eller 
optagelser?
Del dem på nettet!

2014 markerer 100-året for Første Verdenskrigs begyndelse, 
men hvad betød det for ganske almindelige mennesker i Dan-
mark og i Sønderjylland, der på det tidspunkt var tysk? For 
dem der måtte kæmpe? For familien derhjemme? Dem der 
blev ramt af følgerne?

Europeana 1914-1918-arkivet vil give nogle af svarene, bevare 
generationer af historier og bringe folk tættere på dem, som 
oplevede krigen og dens følger på egen krop.

I Danmark ramte Første Verdenskrig hårdest i Sønderjylland, 
da området var tysk efter det danske nederlag i 1864, mens 
det meste af befolkningen var dansksindet. Resten af Danmark 
opretholdt en væbnet neutralitet. Op mod 40.000 soldater var 
udstationeret til at passe på København, og farvandene blev 
mineret. Soldater fra Sønderjylland kæmpede på alle krigens 
slagmarker. Omkring 35.000 mand blev indskrevet fra området. 
Ud over direkte kamp for Sønderjyllands vedkommende blev 
også resten af landet ramt af den udbredte varemangel og føl-
gende rationering.

Familie-historier fra Første 
Verdenskrig Europeana 1914-1918

Europeana er Europas digitale bibliotek, arkiv og museum. 
Europeana søsatte sit 1914-1918 familiehistorie-projekt i Tysk-
land i 2011 for at indsamle minder og beretninger fra borgerne 
selv. Der blev afholdt ni digitaliseringsdage i ni forskellige byer, 
og det resulterede i mere end 25.000 digitale billeder.

I Danmark har vi fået mulighed for at blive ét blandt fem lande,
der afholder samme type projekt i foråret 2012. Vi har én digita-
liseringsdag, og det er d. 24. april på Sønderborg Slot, men vi 
udvider efterfølgende projektet med deltagelse af centralbiblio-
tekerne rundt om i landet i efteråret 2012. Hør mere på dit lokale 
bibliotek fra og med juni 2012.



Har du en cigarkasse oppe på loftet med din bedstefars billeder 
fra første Verdenskrig? Måske breve fra din bedstemor til fron-
ten? En gammel dagbog, der fortæller om tiden, eller fotografier, 
optagelser eller andre genstande?

Så vis os det og del med andre!

Du kan selv skanne materialet eller fotografere det med digital-
kamera og uploade til Europeanas 1914-1918-arkiv.

For at digitalisere din familiehistorie fra Første Verdenskrigs skal 
du bruge:
-  Et digitalkamera med minimum 2 megapixel eller en skanner 

med minimum 300 dpi
-  En computer med internetforbindelse, hvor du kan gemme de 

digitale filer inden upload til projektets hjemmeside

Så gør du sådan
Når du har digitaliseret dine ting og gemt dem sikkert på com-
puteren, skal du gå ind på www.europeana1914-1918.eu/da. 
Her kan du registrere dig gratis og bidrage til arkivet. Der er en 
blanket, du skal bruge til at beskrive dine genstande lidt nøjere, 
og herefter kan du uploade dit materiale som billedfil (jpeg), PDF 
eller audio-video-fil.

Når dit bidrag er blevet godkendt af redaktør-teamet for arkivet, 
vil det blive tilgængeligt for alle besøgende. Vi offentliggør IKKE 
din personlige e-mail-adresse.

Vi indsamler kun den digitale version af dine genstande og ikke 
genstandene selv. Du skal kun uploade ting, du har rettigheder 
til, og du skal godkende, at alle får adgang til dit uploadede ma-
teriale.

Tag dine Første Verdenskrigs-minder med dig til Sønderborg 
Slot den 24. april 2012 kl. 10-18. Her vil personale være klar 
til at høre og nedfælde din historie, samtidig med at dine ting 
bliver digitaliseret til Europeanas 1914-1918-arkiv. I det vok-
sende arkiv er der materiale og historier fra mange europæi-
ske lande. Du får selvfølgelig dine ting med hjem igen.

Vi glæder os til at se dig 24. april kl. 10-18 på

Museum Sønderjylland
Sønderborg Slot
Sønderbro 1
6400 Sønderborg
Tlf. 73 12 14 00 / 33 73 33 96

I løbet af 2012 vil der blive mulighed for at få hjælp til at digi-
talisere materiale og minder fra Første Verdenskrig på cen-
tralbiblioteker i hele landet.

Bliv en del af projektet Du skal bruge Digitaliseringsdag 


