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Møde i ABM-samarbejdet d. 5.9. kl. 13.00 på Sønderborg Slot 
 

Tilstede:  Helle Larsen, Claus Jacobsen (biblioteket), Arne Reggelsen (Museum Sønderjylland), Orla 

Kristensen (arkiverne), Hanne Næsborg (referent, arkiverne), Hauke Grella (Det tyske 

Museum/arkivet) 

 

Referat 

1. Opfølgning fra mødet d. 4.4. 2022.  

Mødet startede med præsentation af deltagerne. 

Der manglede et referat fra mødet.  

Opsamling: Mediestream er sendt ud til arkiverne. René Rasmussen er i gang med 

særudstilling om sønderjyder i 1. verdenskrig, åbner 2023. Forslag om Store billeddag 

på biblioteket med indslag om f.eks. Danmark set fra luften. Mødet med lederen af 

Haderslev arkiv Bent Rønne om arkivets håndtering af kommunalt materiale? Hanne 

spørger i LASS, om de er interesserede i at afholde det, melder tilbage til Helle. 

Bogmesse d. 30/4. på biblioteket, evaluering er god, manglende plads arbejder man 

med.  

 

2. Nyt fra 

• SKLA/LASS/arkiverne/SLA 

SLA har henvendt sig til kulturministeren pga lokalarkivernes problemer med gdpr. 

Kulturministeren har d. 31.8. været i samråd desangående. Formanden har været i P1 

og skrevet kronik om emnet i Altinget. 

NB: Skole intra har lige fået lov til at undlade tilladelse til at bringe billeder. 

SKLA holder møde i repræsentantskabet torsdag d. 6.10. Her drøftes regnskab, tilskud, 

og nyt fra arkiverne. Kursusudvalget i SKLA har udbudt kurser i arkivkundskab og i 

arkivets forhold til omverdenen og formidling.  

SKLA har pga erfaringer fra bogmessen med mobilepay besluttet, at foreningen 

fremover refunderer udgifterne ved mobilepay (hvis det vedtages på 

generalforsamlingen). 

LASS afholder kursus for medlemmerne i udfærdigelse af årsskrift d. 25. og 26.10, den 

26.10. i kulturhuset i Ulkebøl. Kursusleder er redaktør Sven-Erik Ravn. Kurset er gratis 

for medlemmerne. 

D. 12.11. afholdes Arkivernes dag, hvor flere arkiver holder åbent og informerer om 

arkivet og dets arbejde.  

Gråsten arkiv har med stort udbytte deltaget i lokale Torvedage med temaet: gammelt 

legetøj. Det blev to dage med mange besøgende og mange ”Kan du huske”, men også 

mange børn, der slog sig ned og prøvede hula-hop, kryds og bolle og hinkerude på 

fortovet.  Helle fortæller videre til børneafdelingen, det kunne måske være interessant 

med samarbejde. 
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Arkivet deltager formodentlig i Æblefestivalen og arkivernes dag og har etableret en 

fortællegruppe, der interviewer folk med en historie på hjertet.  

Broager arkiv har fået henvendelse om snublesten i Skelde for grænsegendarm, der 

omkom under nazismen. Kræver nok en officiel holdning/tilkendegivelse fra 

kommunens side. Orla har henvendt sig til Stephan Kleinschmidt via mellemmand. 

Kriterier via foreningen www.snublesten.dk.   

Udgiver årsskriftet (kommer hvert andet år) til efteråret, laver udstilling om temaer fra 

årsskriftet. Deltager ikke i Arkivernes dag, fordi det giver mere mening at udstille i 

forbindelse med stor husflidsudstilling 1.-2-10. på Broagerhus. 

 

• Biblioteket 

Efterlyser gode historier fra arkiverne og museerne om kloge koner/hekse.  

Mediestream er i gang på flere arkiver, Claus tjekker, om det virker. Hanne og Orla 

tager det op på næste møde i SKLA, det er muligt at få lavet én indgang fra SKLAs side, 

hvis det kniber med at få adgang. Forhåbentlig kan det senere udbredes til de store 

arkiver.  

Nyt bibliotek i Augustenborg er indviet i torsdags, ligger nu adskilt fra skolen. Opstilling 

er alternativ i forhold til de øvrige biblioteker. 

Det danske bibliotek i Flensborg afholder slægtsforskningsdag d. 22.10.  

 

• Museum Sønderjylland 

Makabre Mesterværker fortsætter til og med efterårsferien. René arbejder med 

udstilling om sønderjyder under 1. verdenskrig som særudstilling fra formodentlig maj 

2023.  

Museet har entreret med et firma, der skal håndtere gdpr reglerne, så museet kan 

offentliggøre uden problemer. Man slås med stigende elpriser, som muligvis medfører 

personalebesparelser.  

En planlagt særudstilling om mindretallet romaerne er ændret til temaet Ukraine; den 

åbner muligvis til efteråret. 

Arne arbejder sammen med kollegaer på det nye læringslaboratorium i Rødekro. Det 

skal bruges til undervisning for skoleelever, med en naturvidenskabelig indfaldsvinkel, 

men også andre sammenhænge.  

 

• Det tyske museum/Arkivet 
Arkivet arbejder med registrering af arkivalier, på sigt skal materialet i Arkibas. Stort 
efterslæb skal indhentes. Museet bruger arkiveringssystemet Sara, ved hjælp af 
samarbejdet med Museum Sønderjylland.  
Særudstilling med historiske cykler fortsætter til efter efterårsferien.  
Kvinder fra det tyske mindretal før og under retsopgøret er der fundet interessant 
materiale om, der arbejdes med ideen.  

 

 

http://www.snublesten.dk/
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3. Arrangementer i institutionernes regi 

• Efterår 2022 
Museet har deadline for 2023 d. 23.9., herefter fastlægges det endelig program, som 
skulle være på plads i oktober.  
Biblioteket har tema om bæredygtig jul, 5.11. mad og bæredygtighed via kommunen. 
Messe med forskellige aktiviteter.  
Arkivernes dag 12.11.  Det enkelte arkiv bestemmer, om de vil med.  
Ingen særudstilling på det tyske museum planlagt foreløbig, men muligvis med temaet 
9. april og nyfundne billeder. Julehygge på det tyske museum planlægges, dansk/tysk 
tema om juletraditioner. 

• Forår 2023 
Biblioteket har planlagt bogmesse lørdag d. 22.4.  
Temasamarbejde i uge 16-20 via DR om Danskere ude i verden.  
Uge 5 tema omkring leg.  

• Efterår 2023 
Forslag fra arkiverne om Store billeddag på biblioteket, tages med i overvejelserne.  
 

Man orienterer hinanden løbende om arrangementer, der vedtages.  
 

4. Nyt fra Historisk Atlas 

Digterruterne på plads. Næste møde er på torsdag, ny formand er Jesper Thomassen fra 

Ålborg. Redaktionsudvalget er inviteret med til mødet. Der mangler information om 

strukturen og deltagelse. Gerne aktive møder i Sønderborg kommune.  

 

5. Eventuelt 

Næste møde: Det tyske museum d. 6.3. 2023 kl. 13. Hauke sender dagsorden ud en uge 

før.  


