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Til SLA/ Til LASS 

 

Henvendelse vedrørende Museum Sønderjylland og lokalhistoriske konsulentopgaver: 

Repræsentantskabet for SKLA (Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke) har ved sit seneste 

møde d. 8.2. 2018 diskuteret den nuværende situation vedrørende lokalhistoriske konsulentopgaver i 

Museum Sønderjyllands arbejdsområde. 

Forhistorien er, at daværende institutleder Kim Furdal (Institut for Sønderjysk Lokalhistorie) fra 1. januar 

2017 søgte nye udfordringer. Stillingen blev ikke genbesat med det samme, men blev i sommeren 2017 

opslået og besat som et etårigt vikariat på 30 timer, dog uden den lokalhistoriske konsulentopgave, som 

tidligere var en vigtig del af stillingen. I sin tid (1985) var det denne opgave, der overhovedet gjorde, at der 

blev givet bevilling til oprettelse af ISL.  

SKLA er hverken blevet informeret eller ”hørt” om dette skift af Museum Sønderjylland og finder det 

meget betænkeligt at udelade denne funktion. Opgaverne her har bl.a. indeholdt: 

• Planlægning af indhold i kurser i SLA regi, praktisk gennemførelse af samme på Rigsarkivet i 

Aabenraa 

• Vejledning af de lokalhistoriske arkiver i hele Museum Sønderjyllands område. Det indebærer bl.a. 

rådgivning om kassation, opbevaring, indkøb af korrekte opbevaringsmaterialer, råd om indeklima, 

vejledning ved udfærdigelse af lokalhistoriske værker (som eksempel her kan nævnes Historisk 

Forening for Graasten By og Egns udgivelse af værket: Gråsten – en kommune under forandring 

1970-2006, som ikke var blevet en realitet uden denne støtte). 

• Koordinator for fælles indsamlingsaktiviteter 

• Sekretariat for LASS  

• Afholdelse af møder med politiske udvalg om arkivspørgsmål. Her kan nævnes, at Kim Furdal var 

meget involveret i dannelsen af SKLA i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. 

Samtidig hermed erfarer vi, at Museum Sønderjylland d. 2. januar 2018 har lanceret en ny hjemmeside på 

siden www.msj.dk – det betyder, at en del af de kendte sider fra Museum Sønderjyllands tidligere 

hjemmeside er fjernet, flyttet eller ændret. Det gælder bl.a. for ISL´s sider, der indeholdt oplysninger om 

de lokalhistoriske foreninger, arkiver, historiske institutioner og foreninger. Disse er nu nødtørftigt at finde 

på LASS´s hjemmeside.  

Hvis Museum Sønderjylland ikke mere vil understøtte det lokalhistoriske arbejde i sit område, mener vi, at 

en meget vigtig gren saves over. I mange tilfælde er der en fødekæde fra det lokalhistoriske til det 

overordnede aspekt, og begge områder profiterer af hinanden. I denne sammenhæng bør også nævnes 

den store vigtige base med billeder fra Sønderjylland, http://billeder.museum-sonderjylland.dk, som på 

den nye hjemmeside stort set er umulig at finde. Derfor opfordrer vi til en samlet henvendelse fra såvel 

SLA som LASS til Museum Sønderjyllands ledelse. Denne henvendelse er SKLA selvfølgelig villig til at være 

en del af. Vi finder det vigtigt at indlede en dialog med ledelsen for Museum Sønderjylland for at finde ud 

af, hvor de står, og hvad der fremover kommer til at ske.  

Venlig hilsen 

Jens-Ove Hansen, formand 


