Møde i ABM-samarbejdet – onsdag d. 1.3. 2017 kl. 10.00
på Sønderborg Slot
Deltagere: Museum Sønderjylland: René Rasmussen. SKLA: Christian Frederiksen og Hanne
Næsborg(referent). Biblioteket: Claus Jacobsen og Helle Larsen.
1. Opfølgning fra sidste møde d. 21.9. 2016.
Referat modtaget 28.2. Rettelse til SKLA: Sidste sætning ændres til: Yderdistrikterne er
blevet opfordret til at finde hinanden. Der arbejdes med Sydals.
2. Nyt fra:
a. SKLA
• Lokalefællesskab på Sydals diskuteres. Knøs gård er i spil.
Lokalsamfundsproblematik.
• 2020: Der er nedsat en overordnet arbejdsgruppe i regionen på allerhøjeste
plan. Sikrer koordinering på lokalt plan. - René arbejder med at fortsætte den
store krig hjemmeside med nyheder efter fredsslutningen til og med
Genforeningen. Problemet er tidsforbruget. - Udstillingstemaer kunne være
processen fra tysk til dansk, med selve afstemningen, genforeningsfesten,
embedsmænd, jernbaner, banker, skoler. Tema kunne også være lokale
erindringer. SKLA kunne arrangere lokale udstillinger i løbet af 2019 og de
kunne samles i 2020 i Sønderborg, måske på biblioteket.
• Centralarkiv diskuteres, fælles opbevaring af værdifulde arkivalier.
Kommunen har indhentet notat fra arkivaren i Haderslev Bent Vedsted
Rønne, der skal tages stilling hertil.
• Arkiv.dk giver flere forespørgsler.
b. Biblioteket
• Arrangementssæson begyndt, flere historiske arrangementer også i år.
Tilknytning til DRs Danmarkshistorie tema, understøttes af hjemmesiden.
Forskningens døgn i april under planlægning.
• Flytning til nyt bibliotek formodentlig slut september, begyndelsen af
oktober. Digital formidling via fortælling om områdets historie, historien ved
vandet. Håb om at kunne skifte emne på denne fortælling efter behov. Tilbud
fra René om gamle fortøjningspæle til brug ved udstilling.
• Der arbejdes med at få lokale historier på hjemmesiden, fortalt af levende
mennesker. Hanne og Christian tager det med til SKLA (næste møde i
repræsentantskabet er d. 2.5.), når oplæg fra Claus kommer.
• Der holdes i efteråret 2017 færre arrangementer på hovedbiblioteket, men
flere i lokalbibliotekerne. Café arrangementer ophører under den nuværende
form.
c. Museet
• Slottets historie er åbnet i ny version, opdateret udstilling.
• Programmet Sara er endnu ikke taget i brug. Forhåbentlig kan det håndtere
litteratur også.
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Henrik Harnov er tiltrådt som ny direktør for Museum Sønderjylland. Plan
om omstrukturering vedtaget.
DRs Danmarkshistorie tema tages op af museet ”Historiens sommer ”2017.
Der laves foredrag i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland.
Foredragene holdes mandagen efter søndagens udsendelse og har
udgangspunkt i samme. Forårets foredrag holdes på Haderslev museum,
efterårets på Sønderborg slot. Derudover to lørdagsarrangementer, hver med
tre foredrag. Ligeledes interview i P4 radioen om mandagen med lokal
ekspert der har regional vinkel på søndagens emne. HIKUNA har også
arrangementer for børn med temaet.
Spil med ”Befri Christian II” er sat i værk. Primært skoleforløb, (6.-9. kl.),
dog også muligt for grupper. Indbygget dilemma i spillet: Skal han egentlig
befries? Der søges gamemaster.
Kim Furdal fra Institut for Sønderjysk Lokalhistorie har fået job på Ærø,
instituttet kører nu med meget nedsat kraft.
”Den store krig” hjemmesiden er indstillet til historisk fornyelsespris ved de
”Historiske dage”. Hjemmesiden når formodentlig 1.5. millioner visninger i
løbet af marts.

3. Arrangementer:
(Overordnet meget gerne besked til Christian hvis arrangementer kan have interesse for
arkiverne. Han viderebringer til SKLA).
Forår:
▪ 2018: Carsten, Inge, René og Axel arbejder med historiemalerier pt. Velegnet til
foredragsrække, evt samarbejde museum, bibliotek,kunstskole.
▪ Diskussion om fælles arrangementer for ophør af den store krig, med start i 2018. Emner
kunne være: Revolutionen i Sønderborg 2018, v. Axel Johnsen. Krigsinvalider, historien
bag oprettelsen af bandagistværksted i Sønderborg kombineret med nutidig praksis.
Bandagist Ketill Næsborg/historiker. Krigen forandrede ham, litterært tema med historie
, Jacob Brodersen og René. Post traumatisk stress i 1. verdenskrig perspektiv, ansøgning
inde nu (René), mulighed for at holde foredrag om krigens virkning på flere
generationer. Sønderjyder i Østafrika under 1. verdenskrig, praktikant Lucas Olsen/Nis
Koch.
Efterår:
▪ 2017:Arrangement på biblioteket om brugen af spillet om Christian II, tanker bag,
metode, resultater. I Ulkebøl foredrag om centerets historie. Forslag til foredrag i
Gråsten om Gigthospitalet, der flytter til Sønderborg i 2018.
4. Nyt fra Historisk Atlas
• Oprettelsesfunktion og test af poster virker nu.
• Samarbejde med Kulturstyrelsen om 1001 fortælllinger, herunder ”rutelag”, som kan
bruges på mange måder, også til at gennemgå en rute hjemmefra og downloade.
Sammenhæng med DRs Danmarkshistorietema.
• I arkivsammenhæng oprustning på vej, kurser kan aftales med Richard og Claus.
• Nyhedsbreve mangler pt., genoptages. Positiv fremgang på vej. Generalforsamling i
april.
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5. Eventuelt
René fortalte om BDNs arbejde med app fra den tyske tid, med steder af betydning for det
tyske mindretals historie. Kan indgå i Historisk Atlas, når færdigt.
Hanne fortalte om Gråsten Forums app, om Gråsten. Laves af Kim Jacobus Paulsen,
fortæller historier koncentreret om områder i den tidligere kommune.
Næste møde afholdes i Broager arkiv onsdag d.4.10. kl.10-12. Der var enighed om at lade
værtskabet gå på skift mellem arkiver, bibliotek og museet.
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