
 

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske 

Arkivsamarbejde 

 

Hermed vil jeg gerne byde velkommen til vor 

Generalforsamling her på Maikroen  24. april 2014 kl. 19 (forslag) 

Grunden til at vi er her på den skønne MAIKRO, er at Georg Meister fra Danfoss arkivet på et tidspunkt havde 

foreslået et sådant tiltag. I Augustenborg havde vi en del støjproblemer med Zumba og anden træning, der fandt 

sted i lokalerne oven over det lokale, vi havde til rådighed for afholdelse af vor generalforsamling.  

Det har vi ikke her, vi har kroen for os selv! 

Vi har følgende dagsorden: 

  Generalforsamling: 

1. Valg af dirigent: bestyrelsens forslag Vagn Hesselager 
 

2. Valg af referent og stemmetæller:    
   

3. Præsentation af bestyrelsen. På valg: Nordals-Broager-Gråsten 
 

4. Godkendelse af dagsorden:  
 

5. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning:         
 
Hjemmesideudvalget v/Preben Knudsen   

6. Forelæggelse af regnskab/budget: Kasserer Carsten Jacobsen 
 

7. Forslag til kontingent:  300 kr  pr. arkiv 
 
8. Valg af to revisorer: Vagn Hesselager og Peter Petersen 

 
9. Indkomne forslag: (skal være indkommet senest 14 dage før) 

Bilag1: Forslag fra bestyrelsen: Kontingent til HistoriskAtlas betragtes som alm. kontingent, 
             og skal dækkes efter samme regler som disse..  
 

10. Eventuelt: 
 
Bestyrelsens årsberetning: 
 

1.      Lad os starte med begyndelsen.     
         Generalforsamlingen i marts måned 2013. 

         Der skulle en ny formand til.  Det blev min tur, da der ikke var andre, der          

ønskede hvervet  

         De første overvejelser jeg gjorde mig, var at se på hvorfor vi havde et SKLA. 

         Indtil nu var en af opgaverne, at kunne dele det kommunale tilskud ligeligt 

mellem arkiverne. 



         Efter en drabelig intern kamp, bl.a. her på generalforsamlingen, er det nu i orden. 

 

 2.    Hva´ så nu, skulle vi sætte os tilbage i stolen og 

vente på problemer? 
        Hvad skulle vi fremover? Var det fremtiden at fortsætte som nu?  Var alle 

arkiverne tidssvarende?  

        Var alt i bedste orden? 

         Svaret var et NEJ! Mange steder haltede det med plads, uddannelse og mangel 

på arbejdskraft. 

         Bestyrelsen besluttede at forsøge at gøre noget ved det, men mange af 

udfordringerne i SKLA lå      

         kommunalt regi, derfor skulle Sønderborg Kommune med i overvejelserne.  

 

 3.    Efter en hurtig kontakt med kulturudvalgt, blev 

der afholdt et møde, med arkiverne på dagsordenen. 
         Fra dag 1, besluttede bestyrelsen, at alt skulle foregå i fuld offentlighed. Dvs. at 

alle arkiverne skulle orienteres efter hvert tiltag og møde om deres forhold.  

       Det blev hurtigt klart, at der var behov for et reelt billede af tingenes tilstand.  
        Kommunen skulle vide  hvor skoen trykkede. Bestyrelsen ville gerne vide hvor 

den anden sko trykkede.      

 Derfor spørgeskemaer! 

         Spørgeskemaerne kom retur til mig, nogle indenfor to dage andre tog et par 

måneder om øvelsen. 

         Resultatet blev at vi kunne se en stor forskel på arkiverne.    

         Flere arkiver med behov for 1. hjælp, hvis de skulle leve op til nutidens krav til 

lokalhistorie.  

         Vi er fuldstændig klar over at nutidens krav til lokalarkiver kan diskuteres, 

hvilket vi håber vi kommer til på et kommende stormøde med alle arkiverne.  

         Da spørgeskemaerne var evaluerede, kunne Sønderborg kommune tage en 

rundtur på besøg, for ved selvsyn at se på forholdene. Herefter kunne de så vurder 

hvor lidt og hvor meget der måske skulle laves i kommunalt regi. SKLA kunne så selv 

afgøre, hvad v kunne gøre for at hjælpe de betrængte arkiver. 

         Evalueringen af den kommunale odyssé var koncentreret omkring plads, 

bygning, opbevaring og IT. Da arkivalier er offentlig ejendom, er kommunen også 

ansvarlig for en langtidsholdbar opbevaring. 

         Efter generalforsamlingen begynder bestyrelsen, sammen med Sønderborg 

Kommune, at forberede et ”fremtidsmøde” med alle arkiverne. Så skal mange ting 

gerne falde på plads.  

 

.        Arkiverne står ved en skillevej. 

 

                   Bemærkninger til det enkelte afsnit: 



 Hardware: En hel del af det brugte hardware findes ikke på arkiverne, da en del 

af registreringen forgår i private hjem på private PCér. Det sker naturligvis under fuld 

kontrol, og opfattes som en  smidiggørelse af registreringsarbejdet, der passer rigtig godt ind 

i nogle medarbejders måde at arbejde på.  

 Programmer og Back-up: Bestyrelsen bakker helt op om de tanker, der ligger 

bag indførelsen af standardiserede back-up procedurer og anvendelser af ensartede 

programmer.  

 Internetforbindelser: Enighed om at sikre alle arkiver adgang til fibernettet, dog 

bør igangværende arkibas-arkiverne prioriteres først, hvis dette er muligt.  

 Perifere installationer: At et forsøg på at standardiserer PC-er og programmer 

også på et tidspunkt vil medføre, at kopimaskiner og printere standardiseres. Dette anses af 

bestyrelsen som helt oplagt.  

 Hjemmesider: Bestyrelsen afventer med at tage stilling til den mere avancerede 

og professionaliserede hjemmeside, som vi antydningsvis læser i rapporten, idet vi ikke helt 

føler, vi har overblik over mulighederne. Der blev antydet en skepsis i forholdet til, at 

arkiverne kunne blive kørt ud på et sidespor.  

 Lokaleforhold: Idet vi med glæde noterer, at rapporten opererer med et 

 arkivs mulige sammenlægning skal ske med baggrund i frivillighed og i samråd 

med SKLA. Omvendt har bestyrelsen også en forventning til, at udtrykt ønske fra et dårligt 

anbragt arkiv imødeses positivt af kommune, idet det er kommunens forvaltning, der først får 

kendskab til et evt. brugbart lokale i nærområdet. Hvad der tidligere ikke kunne lade sig 

gøre, åbnes der måske pludselig en mulighed for at tilbyde.  

 Centralt opbevaringsarkiv. Bestyrelsen tilslutter sig tanken om ét 

opbevaringsarkiv, der lever op til de arkivmæssige krav.  Det må gerne tænkes i samarbejde 

med Sønderborg Slot, (der også mangler sikrede opbevaringsforhold og afventer et initiativ 

fra Museum Sønderjylland), eller biblioteket (der afviser den mulighed pt.). En professionel 

styring af en sådan enhed forekommer fristende. 

 

  4.   Stormøde SKLA afholdes med alle arkiverne 

engang her inden sommerferie.  
         På mødet vil der blive mulighed for indlæg, spørgsmål, kommentarer og 

meninger af alle arter.  Fælles for det hele, skulle gerne være konsensus om 

betragtningen af et bæredygtigt arkiv! 

 

        Her er bestyrelsens forslag til bæredygtighed:        

        a: Sikre en stabil indsamling af arkivalier!  Derved er AKTIVE arkiver!   

            Bestyrelsen er i gang med at udvikle forskellige tiltag, der skulle være en fast 

bestanddel af Sedler udleveret af bedemænd og stenhuggere samt præster m.m. En 



huskefolder til husstanden der minder  folk om at de ikke må kassere og smide 

arkivalier væk. 

        b: Sikre en rigtig og langvarig opbevaring.   

        c: sikre et godt personale, gennem uddannelse af de frivillige arkivarer. 

        d: Sikker opbevaring af kulturarven.   

        e: sikre let tilgængelige arkivalier.  miniARKIBAS  på nettet.  Mailforbindelse. 

             

        Det er bestyrelsens håb, at arkiverne kommer ud af de utidssvarende og til tider 

støvede lokaler, og gør befolkningen opmærksomme på, deres eksistens.  Folk skal 

helst tage det som en selvfølge, at de afleverer dokumenter og billeder fra dødsboer 

eller andet til arkiverne, stedet for at aflevere det pålossepladsen. 

        Der har været konkrete forslag fremme til at ”få fat” i flere arkivalier, nu mangler 

vi bare omsætningen i praksis. Vi ved at mange arkivfolk vil sige: ”Hvá ska de te, nå 

hæ vi gøje saaan i manne dau” 

        Husk på at vi knokler for fremtiden, for at folk i en tid vi ikke kender, skal kunne 

skaffe sig detaljeret oplysning om hvordan folk og fæ levede på Als og Sundeved i 

bl.a. 2014. Jo flere arkivalier vi kan få  arkiveret om livet i og før 2014, jo sjovere 

bliver det i 2114.     

 

 5.   Hvad der kommer ud af anstrengelserne, er ikke 

til at vide! 
        Det er muligt at der ikke kommer alverden ud af det, men det gule kort for 

passivt spil får vi da ikke. 

 

 
Jeg vil her på generalforsamlingen gerne slå et slag for HistoriskAtlas, Denne platform 

på nettet er ganske udmærket og et vindue for det enkelte arkiv. Bestyrelse har 

besluttet at deltagelse skal ligestilles med andet kontingent, som SKLA betaler. Derfor 

er der ikke en økonomisk undskyldning for ikke at deltage. Nu skal vi bare have en 

eller anden IT nørd til at interessere sig for sagen. 

 

 
Jeg håber at langt de fleste, eller forhåbentlig alle, kan se fremtiden i ARKIBAS. 

Version 5 er indenfor rækkevidde i 2015, og derfor er det vigtigt at alle arkiver 

kommer med på Arkibas bølgen.  

A P Møller Fonden har givet 1,8 mil kroner til en opdatering til ARKIBAS 5 Så 

nu er det sikkert at der er fremtid i ARKIBAS. Det er også sikkert at arkivalier i det 

hidtidige ARKIBAS kan konverteres. 

Hvad gavner det at arkiverne knokler i årevis, hvis resultatet ikke ”kommer ud over 

rampen”. Eller sagt med andre ord, ingen verdens nørd får glæde af anstrengelserne. 

Arkivalierne kan så ligge ubenyttet hen i 100 år. 

Personligt kunne jeg tænke mig et ARKIBAS for Sønderborg Kommune, samlet i en 

fælles portal, med henvisning til det enkelte arkiv.  Dette er nok ude i fremtiden, men 



når en mand i Nordjylland, mener hans familie stammer fra Sønderjylland, kender han 

sikkert ikke de enkelte sogne, men ved der er noget der hedder Sønderborg. 

Under alle omstændigheder er det ikke spørgsmål om vi skal indføre ARKIBAS, men 

hvornår. 

Opstarten skulle nok have været i går, i hvert fald kan det efter min mening ikke gå 

stærkt nok! 

Arkiverne der er begyndt, kunne da starte med at melde sig til mini-ARKIBAS, der er 

et fantastisk supplement til hjemmesiden. Nu kan interesserede lokale også finde hvad 

de søger, evt. under en diskussion i hjemmet. 

 

 
 

1864 året er over os. Der er sendt materiale ud til overvejelse. Konceptet er 

udmærket, med at udstille de forhåndenværende billeder med historier, på det lokale 

bibliotek en periode for derefter at flytte det til hovedbiblioteket, for at flere folk kan 

delagtiggøres. 

I løbet af efteråret er der planlagt en udstilling, i øvrigt på samme måde, omkring 1. 

verdenskrig. Det er jo et hundrede år siden krigen brød ud. Arkiverne får en 

indbydelse til deltagelse i løbet at foråret, men allerede her vil jeg blæse til kamp. Der 

er sikkert mange af arkiverne der har noget liggende der kan gøres spændende ved 

hjælp af en lille historie til billedet. 

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på Folkeuniversitetets 4 foredrag om 1914-

1918. 

Det er lykkedes at hente 4 top forskere til byen, med 4 foredrag om emnet.  

 

 
Igen i år blev vi inviteret til årsmøde i Historisk Samfund, som blev afholdt i 

Sønderborg hvor jeg måtte berette om den aktuelle situation i SKLA.   

 

 

 

 

 

 
Til årsmødet i LASS blev Else Egholm suppleant til styrelsen. Konsulent Kim Furdal kunne 

berette om ARKIBAS 5, der efter en donation på 1,8 mil kroner fa AP Møller Fonden kommer i 

løbet af 2015 med ARKIBASDK.  Klargøringen tog lidt længere tid, da systemet skulle 

indpasses i Windows 8. 

Derved er formidlingen af vore anstrengelser i orden og ude i samfundet. 

Fotorettighederne blev også omtalt. Fremover skal man kun betal for fotokunst. Hvad er det? 

Man forsøger at betale sig fra brugen gennem EU. 

LASS arrangerer kurser for arkivuddannelser. Dem skal vi benytte os af, selv om det 

 



sommetider  

er besværligt at rejse sig fra morfarstolen og komme af sted til Aabenraa.  

Det er oftest 2 gange om året. Det er mit håb at alle arkivmedarbejdere får en relevant 

arkivuddannelse. 

Som et minimum skal der en arkivlederuddannelse til, det kræver vore vedtægter! 

Vi skal have fundet ud af hvordan man behandler arkiver der ikke lever op til deres egne 

vedtægter! 

Det er da muligt at vi skal have arkivledere der dækkes flere arkiver?  

Allerhelst skal der være en plan for arkivlederuddannelse for det enkelte arkiv. 

Er dette ikke muligt kan det blive nødvendigt at lægge arkivet sammen med et arkiv med 

arkivleder. 

Gennem oplysning om hvorfor og hvordan arkivalier behandles og formidles, er det muligt at 

forstå, 

Hvorfor det sommetider er så kringlet. Så kom op af stolen og af sted! 

 

Som afslutning på beretningen, vil vi håbe på at de bestræbelser bestyrelsen gør, 

sammen med kommunen, til syvende og sidst bærer frugt. Det er yderligere vort 

håb at hele organisationen vil trække på samme hammel. Glem vanetænkning, 

selv om det kan være svært, og koncentrer jer om hovedopgaven for de 

lokalhistoriske arkiver, nemlig at arkivere indsamlede arkivalier til glæde og 

gavn for fremtidige generationer. Lad vær med at have berøringsangst for 

samarbejde med naboarkiver, de vil det samme som jer selv.  

 
 

Herefter: Kaffe og kage    


