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Referat fra møde i ABM-samarbejdet – mandag d.27.09.21 kl. 13 

i Arkivet, Allégade 4, 6310 Broager 
Tilstede: Linda, Helle, Claus fra biblioteket, Orla, Hanne (referent) fra arkiverne, Arne 

fra Museum Sønderjylland 

 

 
1. Opfølgning fra sidste møde  

Orla tager kontakt til det tyske museum om deltagelse i møderne, melder 

tilbage, laver indbydelse. Hanne og Orla spørger ved næste møde i 
repræsentantskabet, om arkiverne kunne tænke sig at hænge plakater fra 

biblioteket for historiske foredrag op, evt. med en pakke med plakater, der kan 

hentes på lokalbibliotekerne. 

2. Nyt fra: 
SKLA/LASS/arkiverne 

SKLA har ikke holdt generalforsamling siden 2019, alt skal afholdes i februar 

2022. Repræsentantskabet har kun mødtes én gang i perioden. 
Forretningsudvalget har ”styret” organisationen. 

LASS, som er paraplyorganisation for arkiverne i Sønderjylland, holdt 

generalforsamling i går, med fint resultat. To nye i bestyrelsen og ros til 
arbejdet. Kurser i ”Synlighed på nettet” afholdes i henholdsvis Skærbæk og 

Rødding d. 28.10., Sønderborg d. 29.10. 

Arkiverne i kommunen har holdt lukket fra december til maj i 2021. Arkiverne 

var ude for nogle pudsige situationer i forbindelse med åbningen, hvor 
arkiverne blev udsat for strengere regler end f.eks. bibliotekerne.  

Gråsten har udgivet bogen ”Det bedste, vi stemte os hjem til, var skolen og 

flaget”, som handler om tiden fra 1918-ca. 1930 i Gråstenområdet. Den blev 
uddelt til medlemmerne og godt modtaget. I år har foreningen afholdt de 2 

arrangementer, der blev aflyst sidste år, det første en bustur til 

Kongeågrænsen med fuldt hus og det andet en tur til Genforeningsstenene i 
området, hvor Claus holdt foredrag.  

Broager har fået penge til, at børn planter 100 blodbøge som et symbol på 

Genforeningen nær ved Cathrinesminde d. 26.10, med hjælp fra 

naturvejlederne i kommunen, kaldet 100 årsskoven. 
Sønderborg/Ulkebøl og Arbejderarkivet er ved at flytte sammen på kasernen.  

 

Biblioteket 
Vandskaden fornylig i Sønderborg har forårsaget mange problemer, vandet er 

gået ind i væggene på 3. sal, mange vægge skal skiftes, gulvtæpper skal 

skiftes etc. Fugtigheden har arbejdet videre og ødelagt mange bøger. Flytterod 
venter det næste år. Heldigvis har såvel de gamle aviser som lokalhistorisk 

samling undsluppet vandet.  Arrangementer måtte ombookes, gav meget 

ekstra arbejde.  

 
Mediestream via Det Kgl. Bibliotek har udvidet deres tilbud, så arkiverne nu kan 

få adgang. Biblioteket har lavet manual til, hvordan arkiverne kan komme ind 

via en fast IP-adresse. Det betyder, at arkiverne kan få adgang til de 
”herreløse” aviser, såsom Hejmdal og Sønderjyden, men ikke f.eks. Jyske. 

Claus sender ud til SKLAs repræsentantskab via Hanne.  

 



Side 2 
 

Udfordringer i forbindelse med corona og nedlukning og corona pas har præget 

dagligdagen ligesom alle andre.  
Man arbejder på at slå børne- og voksenarrangementerne sammen i én 

publikation. 

 

Museet 
Museet skulle blive ved med at tjekke Corona pas længe efter alle andre. Ny 

øverste chef er Axel Johnsen. Man er i gang med at lægge nyt tag på 

Sønderborg Slot. Museet har ikke kunne tilbyde undervisning i hele Corona 
perioden, men nu tager skolerne revanche og løber storm mod tilbuddet. 

Særudstilling om Chr. 2. åbnet, i nyindrettede lokaler, hvor man fremover skal 

vise særudstillinger. Næste udstilling bliver i foråret med titlen: ”Makabre 

smykker”. Et nyt stort konserverings- og magasincenter er åbnet i Rødekro, her 
er der også undervisningscenter for skolebørn. Hvis man vil låne genstande 

fremover, skal man via Rødekro. Centret er først fuldt funktionsdygtigt i 2024.  

 
3. Arrangementer:  

Efterår: Biblioteket er i gang med efterårets arrangementer. Der afholdes 

foredrag mandag d. 4.10. om udgravningen på Perlegade. Se mere på 
hjemmesiden https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer.  

Museet afholder foredrag d. 28.9. om Chr.2, d. 30.9. har René rundvisning om 

besættelsestiden i Sønderborg som led i et tema om emnet. Hertug tema i 

foredrag her til efteråret. Et forslag til projekt, hvor lokalhistoriske fortællinger 
bliver omsat til sange, og der holdes koncerter for børn samt bøger med tekster 

og noder i et fælles projekt mellem Sønderborg og andre museer, er blevet 

afvist i kommunen. Projektet revideres prismæssigt.  
Arne foreslog projekt i samarbejde med børnebiblioteket om 

foldebøger/popupbøger for børn, hvor de kan fortælle historier. Vender tilbage 

med materiale til Linda.  
Afholder skattejagt i efterårsferien, hvor man kan lede efter den gyldne Vlies.  

 

Forår: Biblioteket afholder Sønderjysk bogmesse d. 30.4.22 i salen på 

Multikulturhuset, hvor arkiverne og museet også er meget velkomne. Man 
regner med at holde foredrag, og børnebiblioteket laver workshops, hvor børn 

kan lave deres egen bogforside. Eleverne fra forfatterworkshoppen læser op af 

deres værker. Orla og Hanne tager det med til repræsentantskabsmøde, evt. 
med mulighed for fælles stand. Der er taget højde for ”Historiske dage”, som er 

d. 26.-27.3. 

Foråret bliver præget af Tour de France i kommunen, med start d. 23.3.22, 
hvor de efterfølgende 100 dage præges af arrangementer med temaer, der har 

lidt eller meget med emnet at gøre. Biblioteket kommer til at deltage i dette.  

 

Enighed om at man kontakter hinanden undervejs, hvis man får ideer/input til 
samarbejde.  

 

 
4. Nyt fra Historisk Atlas 

Generalforsamling blev afholdt online, med stor tilslutning. Muligvis fortsætter 

det på den måde. Man søger puljer via Nordea med fokus på det lokale liv 

udenfor storbyerne, hvor Historisk Atlas vil gøre mere ved f.eks. lokale ruter og 

https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer
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større inddragelse af de lokale arkiver og afholdelse af kurser og få folk i gang 

med at bruge det. Der er brugt ekstra penge på driftssikkerhed. Fysisk møde i 
bestyrelsen afholdes for første gang siden corona i november. LASS´s kurser 

kunne være en mulighed for at inddrage Historisk Atlas. Siden er i øvrigt blevet 

brugt flittigt under corona.  

 
5. Eventuelt 

Intet. Er taget undervejs.  

 
Næste møde: Mandag d. 28.2. kl. 13 i Multikulturhuset, mødelokale MP 1.1. 

 

 

 

 


