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Til alle lokalarkiver i Sønderborg Kommune! 
 
   Så er året 2008 ved at rinde ud. Alt i alt har det været et godt år, hvor vi kan 
se tilbage på et selvforvaltningsbeløb, noget mindre end vore driftsudgifter, 
men større end vi havde frygtet. Fordelingen er ikke alle tilfreds med, men 
sådan bestemte det øverste organ, generalforsamlingen, det. Desværre kan vi 
allerede nu fortælle, at vore midler næste år ikke bliver større end i år.  
   Lokalarkiverne har i året der er gået, frygtløst kastet sig ud i ARKIBAS-
registrering, så selv de mest optimistiske er blevet positivt overraskede. 
Heldigvis er de hjulpet godt på vej af hjemmesideudvalget, der står bi med 
råd og dåd. Hvad skulle vi gøre uden dem? Også godt vi har en pulje til 
startkurserne.  
   Det har også været året, hvor hjemmesiden SKLA har været fuld 
funktionsklar. Mon ikke der har været over 15.000 besøgende på 
hjemmesiden, når året er omme? Hvis jeg bladrer lidt i de enkelte arkivers 
hjemmesider, er der store forskelle, der klart viser, at en edb-nørd / 
hjemmesideforvalter er ønskelig i hvert enkelt arkiv. Og det bliver mere og 
mere nødvendigt, som tiden går.  
   Fra 1. januar træder vores fællesforsikring i kraft. Vi håber, den lever op til 
forventningerne og at vi ikke får nævneværdigt brug for den.  
   Nu venter vi på regnskaberne, og arkivernes kasserere er velkommen til det 
næste møde i bestyrelsen, hvor vi skal diskutere næste års fordeling af 
selvforvaltningsmidlerne.  
   Hjertelig velkommen i folden til Oksbøl Lokalarkiv. Jeg håber I vil føle jer 
”godt hjemme”.  
  I sådan en nytårsskrivelse kan man godt tillade sig at se frem, og for mig at 
se bliver de næste udfordringer en fortsættelse af det der sker på den 
elektroniske front, nemlig: at vi skal ud på nettet med vores lokalhistoriske 
viden. Det skal ske de næste år gennem www.historiskatlas.dk hvor region 
Syddanmark, Museum Sønderjylland har fået bevilling til at indgå i projektet. 
For wikipidia-brugere vil det norske initiativ www.lokalhistorie.no vise 
vejen, som jeg tror vi skal gå inden for de næste 5 år.  
    
Jeg ønsker alle et godt nytår.  
 


