
SØNDERBORG: Mange familier har
små æsker med breve og fotos lig-
gende med minder fra 1. verdens-
krig. De minder vil Kulturstyrel-
sen gerne dele med hele Europa.
Danmark er et af fem lande, der er
med i et Europeana-projekt, hvor
borgere inviteres til digitalise-
ringsdage, hvor effekter fra 1. ver-
denskrig registreres i en database. 

– Borgerne skal komme med de-
res ting, som bliver digitaliseret.
Det hele bliver gemt i en stor data-
base, som skal stå klar til 2014,
hvor det er 100-året for 1. ver-
denskrig, siger Mikkel Christoffer-
sen, der er projektleder i Kultur-
styrelsen. 

Hundredvis af effekter
Projektet har kørt med stor succes
i de andre lande, hvor hundredvis
er mødt op med genstande. I Dan-
mark er der én digitaliseringsdag
den 24. april på Sønderborg Slot. 

– Det er helt naturligt at lægge
det her, da sønderjyderne har det
helt særlige forhold til krigen, da
de blev direkte påvirket af den, si-
ger Mikkel Christoffersen. 

På dagen kan borgere komme
med ting som postkort, breve,
dagbøger, fotos og genstande som
hjelme. Tingene bliver fotografe-
ret, scannet og borgerne skal for-
tælle historien bag tingen. Det he-
le bliver lagt ind i en database,
som alle får adgang til. Genstande-
ne tager borgerne med hjem igen. 

Bevar historien
I denne uge holdt styrelsen og
slottet en generalprøve på digitali-
seringsdagen. Manfred Petersen
fra Zeppelin- og Garnisionsmu-
seum Tønder havde medbragt
genstande, som private folk har
doneret til museet. 

–Mange unge har ikke noget for-
hold til de ting, og så giver de det
til os. Jeg mener, det er vigtigt, at vi
bevarer historien omkring tinge-
ne, siger Manfred Petersen. 

Det glæder museumsinspektør
Inge Adriansen, at Kulturstyrelsen

har valgt slottet som indsamlings-
sted. 

– Sønderjylland var direkte be-
rørt af 1. verdenskrig, og Sønder-
borg Slot fortæller historien. Hvis
der er nogen, som skal være med i
sådan et projekt, så er det os, siger

Inge Adriansen. 
Europeana samler minder og be-

retninger fra Tyskland, Luxem-
borg, Slovenien, Storbritannien og
Danmark. Man kan også registrere
sine genstande på hjemmesiden
www.europeana1914-1918.eu/da 

Efter sommerferien står Vejle
Centralbibliotek for indsamling af
genstande på centralbiblioteker-
ne. 

De nærmere detaljer om digitali-
seringsdagen 24. april på slottet
offentliggøres senere. 

De samler minder til Europa 
Af Katrine Lund Walsted
Tlf. 7211 4117, klw@jv.dk

PROJEKT: Kulturstyrelsen samler minder og beretninger fra 1. verdenskrig til digital, europæisk database. Stor digitaliseringsdag
på Sønderborg Slot tirsdag den 24. april, hvor alle borgere kan komme med postkort og fotos fra krigen. 

Lisbet Hartz fra Museum Sønderjylland Tønder registrerer genstande, som Manfred Petersen fra Zeppelin- og Garnisionsmuseum Tønder har bragt
med. Tingene er doneret af private til museet. Fotos: Poul Skøtt

Soldaterne I krig købte souvenirs med hjem til deres familier. Her kigges der på en borddug
fra Belgien, som er bragt hjem til Danmark. 

Martin Bo Nørregaard fra Museum Sønderjylland registrerer genstande, som Jørgen Car-
sten Bendorff fra Tønder har med. Her ses en fransk faldskærm fra en lysgranat. 
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