
17-02-2022 

SKLA Arkibas gruppe 
Møde notat  

Stevning skole d. 16/2 2022 kl. 15:00-17:15 

Deltagere: Helene (Ulkebøl), Conni (Kegnæs), Karin (Svenstrup), Inga (Egen), Jens 
(Nordborg) 

Agenda. 

 
1. Hvordan opbevarer I de avisartikler, I har. De får jo et nummer i Arkibas og 

en tekst, fx "I 40. Hans Hansen fylder 90 år". Kommes de i et ringbind i 
nummerorden, i et læg i arkiveringsæske eller?? 
Nordborg: scanner avis artiklerne i Pdf/A med senere mulighed for søgning, må jo ikke 
være synlig på Arkiv.dk, af hensyn til ophavsrettighederne. Ellers gemmes 
avisudklippene bundtet 50 i et læg, samles derefter i en arkivkasse. 
Svenstrup: Der er en onlinekursus i scanning af avisartikler her i foråret. 

2. Når en bog er registreret i Arkibas forsynes den med et nummer. Klistrer I 
nummeret på bogens ryg eller? 
Nordborg: har anvendt gamle DVD-omslag, hvorpå der er anført C-nr på ryggen, for 
hver 10. bog, hvilket letter at fremfinde den enkelte bog. 

3. Hvad med billeder? Kommes de enkeltvis i kuverter, flere i samme kuvert, 
emballerer I de enkelte billeder i silkepapir, eller? 
Kegnæs: gemmer i billederne i fedtfri papir, billeder ”ryg mod ryg”, ved at folde kan der 
være op til 8 billeder i et stykke, der så efterfølgende opbevares i en standard 
arkivboks. 
Svenstrup/Nordborg/Egen: arkiverer billederne i et hængemappesystem. 

4. Arkiverer I byggetegninger under tegninger eller i en arkivfond? 
Kegnæs: arkiverer byggetegninger i arkivfond og tegning, byggetegninger opbevares i 
købekasser, imellem alle tegninger placeres syrefrit papir. 

5. Hvorfor indføres bynavnet ikke når postnummer er udfyldt? 
Nordborg: Vi fremsender på SKLA´s vegne ønsket til Arkibas. 

6. Kan arkivalier data i Arkibas overføres til anden arkiv ved flytning? 
Nordborg: Vi har forespurgt, om det kan lade sig gøre, men relationerne kommer jo 
ikke med, men der kan også købes en Arkibas medarbejder til at udføre det. Det kunne 
måske hjælpe en del, hvis ”samarbejds-arkivet” blev tildelt ”læseadgang” i Arkibas hos 
samarbejdspartneren, så kan nødvendige informationer hentes af den vej! 

7. Har vi specielle behov/ønsker for fremsendelse til Arkibas, fra SKLA´s 
område? 
se pkt 5 



8. Bordet rundt 
Ulkebøl: flytningen ind på kasernen er nu udsat til medio maj. Der arbejdes med 
foredrag. Byvandring er nu ved at gå i gang med Vollerup. Har fået 17 
hæve/sænkeborde fra Sdb. Kommune 
Kegnæs: har lagt Coronasyg. Arbejder med slægtsgårde, bruger Luftfotos i arbejdet, 
har fået tilladelse til at anvende, dog med angivelse af kilden. 
Svenstrup: er ved at opdatere bøger. Har fået et par nye medarbejdere. 
Egen: har en del diskussion om hvordan og hvorledes. 
Nordborg: afventer at kunne begynde at bruge den nye tilbygning. 
 

9. Evt. 
Vi forventer, at der snart åbnes op for at SKLA-arkiver med Adgangskode og 
Password, for at få adgang til modtagne billeder fra Jydske Tidende ca. 30.000 stk. i 
alt. 

 

d.17/2 2022 

Jens Ravnsbæk 

Nordborg Lokalarkiv 

 

 


