
Referat ABM- samarbejdet tirsdag 25.2.20 MHK 

tilstede: Orla, Claus, Rene, Helle, Arne og Dorte. Afbud Hanne 

1. Opfølgning fra sidste møde: 

 

2. Nyt fra: 

 

SKLA/Lass/arkiv: 

Repræsentantskabsmøde. Økonomi var i centrum. Vi skal have godkendt fordelingen af økonomien 

mellem arkiverne. 250.000 kr. Møde om de syv skulpturer, kunsterne fortalte og havde prøver med 

osv. Meget interesandte. 

 

Udstilling i MHK. Hvert arkiv har en planche. Broager arkiv har f.eks. lavet et opslag om det flag der 

blev brugt som borddug ved en havefest på Familien Jepsens? Gård uden for Smøl i 1912. 

 

Fælles regnskabssystem 

Minimumskrav til kopimaskiner/printere osv. 

 

Væsentligt at kunne scanne og lægge pdf.filer op i arkiv.dk. OCR scanner 

 

Har I fået en ny lokalhistorisk konsulent? 

Nej, funktionen er nedlagt. De enkelte kommuner løser på forskellig vis opgaven. I Sønderborg 

dækkes funktionen ikke. 

  

Biblioteket: 

På lørdag afvikler vi aktiviteten. Gå i lære som Slesviger. Der er en række af aktiviteter som folk kan 

afprøve og dermed blive klogere på området. 

 

Aktiviteten afvikles også i mindre målestok på bibliotekspolitiske topmøde 

 

Tag en 1920’er selfie 

Udsigter fra min bedstemors køkken 

 

 

 

Sønderjysk bogmesse 

 Museum Sønderjylland, stand eller en der skal sige noget? 

 SKLA /arkiverne evt. de lokalhistoriske skrifter 

 Novellekonkurrence (55 bud) 

 Rikke Thomsen synger 

 Oplæsning fra forfatterakademiet 

 

 

Museet 



Udstillingen om 100 år i dk som åbnede 18. januar. Stor udstilling på 4½ rum den største siden 1970’erne. 

Udstillingen har rigtig mange besøgende allerede. 

Valgmøde i forrige uge. En live dækning af valgstudie, der dækkes som i nutiden. Lukke dørene 20 min før. 

Masse af rundvisninger. Udgivet et genforeningsmagasin hvad bør man vide. Den går som varmt brød. 

+ et katalog til udstillingen 

Genforeningsbussen (Udskolingen). Startede i uge 3 og køre hele året. Den er booket helt ud. Vi deltager i 

folkelige begivenheder fx Royal Run, grundlovsmøde osv.  

DR laver 4 produktioner. Grænseland 1840 op til i dag. Sendes i april. Virker godt. 

Arkivdelen. Billedsamlingen. Sønderjyske billeder er nu nedlagt og det overflyttes til Arkibas. Der arbejdes 

på sagen, men der er en række tekniske problemer.   

3. Arrangementer: 

a. Efterår 

Historiefestival, 1.weekend i juli 4.-5. juli. De seneste 100 år ikke et specifikt emne endnu. Evt. bibliotekets 

medvirken. Mini historiske dage. 

b. Forår 

 

4. Nyt fra Historisk Atlas 

Der starter nyhedsbreve op igen. Workshops i hvordan man bruger Historisk Atlas. Vi starter i Sønderborg. 

Karla Posselt, Klaus (Slesvigske samling) tekniker og Claus.  

Samme software der køre bag Arkiv.dk og Historisk Atlas, det at man opretter et punkt i det ene, kan 

overføres til det andet. 

Frihedsmuseet genopbygges og de har brugt kortet f.eks. for alle sabotageaktioner, det bliver indarbejdet i 

Historisk Atlas. Mange interessante ting fra det sønderjyske område. 

5. Eventuelt 

Mediastream, Statsbiblioteket. Kun det kgl. bibliotek giver adgang til det hele. Men giver en fuldstændig 

oversigt over hvad der er skrevet om et emne. 

Næste møde 

September 2020, f.eks. tirsdag d. 8.9.20 kl. 10.00 på Sønderborg Slot 

 


