
Referat af ABM-møde, Sønderborg Slot d. 26.2.2019 
 
Til stede: René, Dorte, Claus 
Afbud: Hanne, Helle, Arne 
Referent: Claus 
 
1: Forrige referat godkendes, men Claus vælges som referent igen eftersom han afleverede det forrige så 
sent. Pga. det lidt store mandefald regner vi også med at gøre mødet forholdsvis kort.   
 
2: Arkivernes springes over, eftersom der ikke er nogen til stede fra arkiverne 
 
3. Fra biblioteket: 
At den Sønderjyske Bogmesse og Historisk Dage falder på sammen tidspunkt d. 30. marts er yderst 
uheldigt, og næste år vil vi prøve at sikre at Bogmessen ikke ligger på samme tidspunkt som Historiske 
Dage.  
Claus fortælle kort om arbejdet med den Sønderjyske Historiske Podcast på biblioteket, hvor René har en 
henvisning til ham fra en Peter Mathiessen (radiojournalist), der ønsker at lave noget selvstændigt podcast 
om 1. verdenskrig. 
 
Claus beretter kort om at der er kommet flere aviser i bibliotekets avisarkiv, som vi har fået fra KB, 
herunder også ugeaviser for området. Desuden, eller som en del af det, er mediastream-adgangen på 
biblioteket blevet udvidet, så man når man sidder på biblioteket gennem deres IP-adresse har fuldtekst 
adgang til f.eks. Hejmdal og Sønderjyden helt op til halvfjerdserne  
 
Her til føjer Dorte, det kunne være en ide med brugen af aviser til (historie-)formidling (og bevidsthed) til 
børn- med udgangspunkt i både egen fødselsdag -Og til forældre og bedsteforældre. 
 
4. Fra Museet:  
René beretter at Markeringen af 1. verdenskrigs afslutning på Slottet d. 10.11.  er gået godt, faktisk over al 
forventning, eftersom der har var fuldt hus hele dagen.  
 
Her bliver Dorte og Claus ledt rundt i den nye udstilling om Sønderjylland fra Genforeningen og frem, det 
gik I andre desværre glip af. 
 
René fortæller desuden at der i foråret er en række spinoff-foredrag baseret på deres temaudstilling om 
Sønderjylland i tresserne og halvfjerdserne. 
Desuden regner de med at efteråret bliver meget hektisk, eftersom alt skal være klar så den store udstilling 
kan åbne til januar 2020. 
 
Desuden er der planer om at lave noget om Christian d. II. -  Evt. en Christian d. II. På længere sigt. 
 
5: Næste møde: 
Næste møde foreslås at det bliver enten d. 3. eller d. 10. september, det er teknisk set arkivernes tur til at 
være vært så det skal lige godkendes af dem først. 
 


