Referat:
Møde, den 17. juni 2013 på rådhuset i Sønderborg
Deltagere: Stephan Kleinschmidt (SK), Morten Menné (MM), Arne Jessen (AJ) og
Christian Frederiksen (CF).
Dagsorden
Der var ikke udarbejdet en egentlig dagsorden, da mødet skal ses som starten på den dialog
SKLA ønskede med forvaltningen, affødt af mødet i Nordborg. Dog havde SKLA sendt et
forsøg på at beskrive nogle af de problemer vi sidder i, så forvaltningen havde noget at
forholde sig til. Dette oplæg er medsendt herunder.
Både SK og MM viste stor forståelse for lokalarkivernes situation og havde forståelse for de
ømtålelige sider af vores virke i SKLA. SKLA vil gerne forsøge på at finde løsninger, der
bringer os videre. Hvor vil vi gerne være om 5 eller 10 år?
På initiativ fra SK vil der blive afholdt et møde igen fredag den 23. august kl. 8-9, hvor
Carsten Nicolaisen fra biblioteket deltager, samtidig med, at vi gerne må tage flere med.
Meningen med dette møde er at planlægge et stormøde engang i november med deltagelse af
alle de lokalhistoriske arkiver i kommunen. Dette møde skal afholdes med en
udviklingsdagsorden, så vi sammen kan pege på, hvor vi vil hen med vore arkiver og
hvordan det kan ske.
Der skal naturligvis holdes et eller flere møder i SKLA, så vi er klædt på til det arbejde, der
forestår den 23. august.
Omtale punkter på mødet:
Med baggrund i SKLAs oplæg lovede MM og SK at se på Norborg Arkivs meget dyre
brandsikringsinstallationer.
AJ fremførte et ønske om at anvende nogle af de personer, der falder ud af
dagpengeordningen, eller på anden vis skal beskæftiges, i de mindre arkiver, så man der
kunne få hul på den elektroniske registrering. Det er bl.a. med den baggrund at Carsten
Nicolaisen deltager i mødet den 23. august.
Endvidere blev der fremført det ønske, at de personer der arbejder med demente i
kommunen bliver gjort bekendt med, at lokalarkiverne måske kan bidrage med relevant
samtalemateriale til de demente klienter.
Endvidere blev der uddelt en opgørelse fra forvaltningen, der viser de direkte udgifter til lys,
varme og husleje for det enkelte arkiv. Derudover har andre forvaltninger udgifter til
vedligeholdelse af kommunens egen bygningsmasse, hvoraf en del af disse udgifter kan
henregnes til lokalarkiverne. Disse udgifter forelå der ingen tal for.

Herunder referatet fra Morten Menné
På et møde den 17. juni mellem SKLA, Stephan Kleinschmidt og jeg, blev det aftalt at
planlægge et stormøde for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg Kommune.
Stormødet forventes at være i november 2013.
Formålet skal være at kigge fremad og drøfte løsninger på de udfordringer, som de
lokalhistoriske arkiver slås med i dagligdagen – altså en udviklingsdagsorden.
Med venlig hilsen
Morten

Oplæg til møde med Sønderborg Kommune de 17. juni 2013 klokken 1230-1430
Til orientering og drøftelse:
SKLA vil gerne gøre arkiverne mere synlige i vore kunders bevidsthed, så man dels bruger os mere
med de ting vi kan og er gode til og at det udmønter sig i flere afleveringer. Vi har 25.000 afsat til
initiativer, der må bruges i den retning. Vi mangler at blive enige i bestyrelsen om retningen.
SKLA s arkiver har heldigvis mange brugere. De fleste er nok slægtsforskere, tilflyttere, nye
huskøbere og skoleklasser, men professionelle forskere anvender i høj grad vore arkiver i deres
research og i takt med at vore arkiver bliver elektronisk tilgængelig, vil vi være i stand til at yde en
større og en mere præcis hjælp til kunderne. Også de, der henvender sig fra det øvrige Danmark.
Vi har arkiver, der ikke er begyndt at anvende Arkibas-arkiveringssystemet, og vi har andre, der er
lige ved at starte op. Og endelig har vi en del større arkiver, der er rigtig langt med at få arkiverne
digitaliseret.
De meget små arkiver med hovedsagelig ældre medarbejdere har meget svært ved at kunne magte
opgaven med at digitalisere arkivet, uden de knytter yngre edb-vandte medarbejdere til staben.
Disse arkiver bekymrer SKLA.
For at være et Arkiv, skal man have en arkivleder, der følger en række kurser, så man er i stand til at
lede et Arkiv. Det kan være vanskeligt for nogle arkiver at finde medarbejdere der får taget disse
kurser. Man kan måske få en arkivleder fra et naboarkiv til at hjælpe, men det er der endnu ikke
noget eksempel på. Dette er også et område, der bekymrer SKLA
Sammenlægninger af arkiver har været et stærkt tabuiseret område i SKLA. Der er i de mindre
arkiver ydet en stor indsats gennem tiden, så samlingen er ofte af betydelig omfang. Vi frygter i
SKLA, at der med bortfald af ældre medarbejdere forsvinder en helt nødvendig viden omkring
registreringsmetoden, så nye medarbejdere vil stå svagt rustet. Løsningen er en digitalisering, hvor
al opsparet viden bliver tilgængelig i søgeapparatet, eller - en sammenlægning med et naboarkiv,
der magter denne opgave.
En sammenlægning på frivillig basis vil klart være at foretrække, men SKLA vil i den kommende
periode pege på de fordele, sammenlægningen kan have for nogle små arkiver. Også en
sammenlægning af velfungerende arkiver til større enheder rummer fordele. Vi håbe på, at
kommunen vil medvirke til at smidiggøre sammenlægninger ved at yde ekstraordinære tilskud til de
dermed forbundne udgifter og måske kan det have den konsekvens, at begge de berørte arkiver skal
flytte til fysisk flere m2.
Vi har i SKLA behov for at vide, hvordan Kommunen ser på lokalarkiverne nu og i fremtiden.
Hvilke ressourcer ser Kommunen gemt i Arkiverne og på hvilken måde kan vi være en aktiv
medspiller i markedsføring af Kommunen?
Arkiverne og folkeskolen.
Arkiverne og gymnasierne
Arkiverne og ældreforsorgen
Arkiverne og Forvaltningen (nedrivningssager, ændringer i byrummet, udklipssamlingen osv.
Arkiverne og turismen
Arkiverne og tilflyttere
Arkiverne og udstillinger

Arkiverne og Historisk Atlas.
Har kommunen en formuleret plan med Lokalarkiverne?
Problemstillinger:
En række arkiver lever under kummerlige forhold.
En række arkiver har ikke tilstrækkelig sikrede opbevaringsforhold. Kunne der tænkes et
fælles depot for lokalarkiverne, hvor man kunne opbevare de mest ømfindtlige ting? Man
kunne tænke det med ind i den bygning, der skal bygges til Sønderborg Bibliotek.
Kulturhuset.
Økonomi:
SKLA er taknemlig for den kommunale støtte og har noteret, at vi ikke er blevet beskåret.
Vi håber naturligvis, at støtten fortsætter på mindst samme niveau, selvom støtten ikke
række til de nyanskaffelser, der er en del af arkivernes hverdag. Bare edb-investeringen
alene kan koste dyrt i anskaffelse og ikke mindst i den udskiftning, udviklingen hele tiden
stiller krav om. Der er stor forskel på arkivernes indtægtsforhold. Nogle har en historisk
forening, der støtter økonomisk op. Andre udgiver årsskrifter, der bidrager økonomisk til
driften i Arkivet, men nogle har ikke disse indtægtsforhold. For dem er det svært.

Ting til afgørelse:
Vi vil gerne bede om et kontant tilskud fra Kommunen for at få omlagt den tyverisikring på
Lokalarkivet i Nordborg, der i dag kræver sin egen telefonledning til et professionelt firma.
En andeledes tyverisikring, der ringer op til medarbejderne koster i nærheden af 10.000 kr.
som en engangsinvestering, men giver en besparelse på 4.500 kr. om året. Det er svært at
forstå, at vi af det kommunale tilskudsbeløb skal betale sikringen af en kommunal ejendom.
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