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Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2015
Sydvestjyske Arkiver (SVA)
Bestyrelsens beretning
Beretningen for 2015 skal desværre indledes med at udtale mindeord over to afdøde arkivfolk.
Den 28. januar 2016 døde Knud Møller Andreasen, som
havde været leder af Varde Byhistoriske Arkiv fra 1. januar
2012 og suppleant til bestyrelsen i SVA (Sydvestjyske Arkiver) i nogle år.
Knud Møller Andreasen havde stiftet kendskab med
Varde Lokalhistoriske Arkiv i forbindelse med indsamling
af materiale til sit speciale ved historiestudiet ved SDU.
Emnet var sabotagen på Varde Stålværk i 1943. Historiestudiet var et projekt, han kastede sig over efter at være
gået på pension, og under studierne blev han så glad for
arkivarbejde, at han fortsatte som frivillig ved Varde Lokalhistoriske Arkiv.
Da Varde Lokalhistoriske Arkiv manglede en leder ved
udgangen af 2011, var valget af Knud Møller Andreasen
oplagt, og han overtog posten den 1. januar 2012. Lige et
job efter hans hoved, for frivilligt arbejde var en passion
for ham. Som det elskværdige og humoristiske menneske
han var, skabte han en god stemning omkring sig, men
ikke uden at stille krav. Han var således opmærksom på behovet for uddannelse, og sammen med de øvrige arkivfolk
tog han gerne på besøg i andre arkiver for at se, hvad de
gjorde. Han kom også op med unikke ting i lokalarkivverdenen som f.eks. at lave en kassationsplan for lokalarkiver.
I SVA-sammenhæng var Knud Møller Andreasen fortaler for uddannelse og samarbejde, og han sikrede bl.a.
Varde Kommunes finansiering af bidraget til arkivkonsulentordningen. I organisatorisk SVA-sammenhæng var han
suppleant – en post han havde til sin alt for tidlige død.
Knud Møller Andreasen er imidlertid ikke den eneste
arkivmand med tilknytning til RAL/SVA, som er afgået ved
døden siden generalforsamlingen sidste år. Den 11. februar døde Chr. Carstensen (1930-2016), grundlægger og
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

mangeårig leder af Lokalhistorisk Arkiv i Holsted. Egentlig
havde Carstensen rødder i Sønderjylland med udgangspunkt fra Løjt, men det meste af sit voksenliv tilbragte han
i Holsted, hvor han var kæmner i Holsted Kommune. Efter
kommunalreformen i 1970 fik han ret til at kalde sig kommunaldirektør, men fine titler gik han ikke op i – han blev
ved med at være kæmner. Han arbejdede heller ikke på et
rådhus, men i en administrationsbygning.
Som kommunal topembedsmand i 1970 havde han om
nogen mulighed for at se, hvordan lokalsamfundene ændrede sig efter kommunalreformen, og allerede i 1972 blev
der stiftet et lokalarkiv i Holsted med Carstensen som den
første leder. Han fungerede som sådan i mange år, og ud
over at have denne funktion var han opmærksom på betydningen af et samarbejde mellem arkiverne. Han var derfor med til at oprette amtssammenslutningen Ribe Amts
Lokalarkiver og var dens første formand frem til 1986. Som
formand var han ikke bleg for at invitere arkiverne i amtet
til heldagskurser i Holsted, og så satte han – forhåbentlig
havde han spurgt forinden – sin hustru Bitten i køkkenet
til at sørge for alt det praktiske med kaffebrygning, opvask
og lignende. Nogle af de tilstedeværende husker uden
tvivl disse kursusdage, ofte med 50-60 deltagere pr. kursus.
Fra hans formandstid kan nævnes billedkampagnen i
samarbejde med Danmarks Radio og efterfølgende Foreningskampagnen, hvor bl.a. Statens Humanistiske Forskningsråd støttede indsamling, bevaring og registrering af
mange af de foreningsarkiver, som findes i vores samlinger
i dag. På den måde var han med til at gøde grunden for
den arkivkonsulentordning, som vi efterfølgende fik etableret, takket være opmærksomhed og forståelse fra det
daværende undervisnings- og kulturudvalg i Ribe Amt.
Efter sin pensionering fra Holsted Kommune var han
aktiv i arkivspørgsmål. Bl.a. var han privat arkivkonsulent
3
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for en række kommuner og havde også fortsat sin gang på
lokalarkivet i Holsted. Interessen for Holsteds historie slap
han nemlig aldrig. Som et sandt Holsted-leksikon fandt
han svar på spørgsmål, folk måtte have, og det kan derfor
heller ikke undre, at han blev udnævnt til æresborger i
Holsted. Sine sidste år måtte han tilbringe på plejehjem i
Holsted i Alzheimer-sygdommens formørkelse. Vil I rejse
jer og sammen med mig mindes Knud Møller Andreasen
og Chr. Christensen.
Det er sørgeligt, når betydningsfulde folk og gode
kolleger falder bort, men heldigvis har tiden siden sidste
generalforsamling også kunnet byde på vigtige landevindinger. Jeg tænker her især på lokalarkivernes portal Arkiv.dk, som endelig kom i luften sidste forår. Vi har haft
portaler før – tænk blot på Danpa (Danmarks Nationale
Privatarkivdatabase), som byggede på udtræk fra de lokalarkiver, som valgte at levere data fra deres Arkibas3
eller Arkibas4-registreringer til SLA, som derefter fik dem
publicerede på Internettet. Dengang var det fantastisk
med en næsten national søgeportal, men grundlæggende var det historiske data, der blev publicerede, og værre
var det, at nye registreringer ikke kom med, før det næste
udtræk blev foretaget. Med Arkiv.dk er det anderledes –
hvis de enkelte arkiver ellers tillader det, er data søgbare
via Arkiv.dk kort efter godkendelse af registreringen, og
uploadede billeder vil også kunne ses straks.
Arkiv.dk har givet arkiverne mange nye brugere, og jeg
tør vædde på, det har resulteret i mange henvendelser til
jer. Også at mange henvendelser kommer fra brugere, der
ikke er så vant til arkivverdenen og typisk forventer, at alt i
arkivernes samlinger findes digitalt. Samtidig forventer de
hurtigt svar, hvad ikke altid er muligt, så fra at have levet
i skyggen, er lokalarkiverne kommet frem i lyset. Ikke blot
i Danmark, men på global vis, for I har sikkert alle fået
henvendelser fra forskellige steder i verden. Man kan sige,
at lokalhistorie har ændret sig – i hvert fald er den blevet
koblet op på hele verden og næsten blevet global. I hvert
fald kan data i danske lokalarkiver søges fra hele kloden.
At data bliver søgbare, skyldes bl.a. det store arbejde,
der udføres rundt om i lokalarkiverne. Takket være bl.a.
arkivkonsulent Richard Bøllund er I løbende blevet orienBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

teret om, hvad I skal skrive i hvilke felter i Arkibas, og han
har også sørget for undervisning i proveniens-princippet
og tilsvarende grundlæggende regler for registrering. Når
man ser på arkivernes data og måde at registrere på, afsløres der dog lejlighedsvis behov for justeringer. Har I lavet
egenkontrol, som det vist hedder på levnedsmiddelområdet, altså i arkivsammenhæng prøvet at se jeres egne data
via Arkiv.dk? Det kan være ganske lærende. Ved at se registreringerne præsenteret på en anden måde bliver man
lettere opmærksom på slagfejl eller forkert anvendelse af
registreringsfelterne i Arkibas5. Og vil I have en uvildig
til at screene jeres registreringer, kan I prøve at kontakte arkivkonsulent Richard Bøllund for en kommentar. Det
kan også være, han vil spørge, hvorfor I ikke har publiceret flere registreringer, end tilfældet er – der er faktisk
i medlemskredsen arkiver, som endnu kun har publiceret
4-7 registreringer. Husk desuden, at Arkiv.dk afslører indholdet i arkivernes samlinger. Offentlige arkivalier fra bl.a.
kommuner (sognerådsprotokoller, protokoller fra kommunale skoler m.m.) må i henhold til arkivloven ikke findes i
lokalarkiver, men skal til såkaldte §7-arkiver. Jeg ved, det
allerede er jer bekendt, så der er næppe noget at komme
efter.
En udløber af åbningen af Arkiv.dk er spørgsmål om betaling for ydelser og services. Skal arkivernes service være
gratis, eller skal der kunne kræves betaling for f.eks. billeder og i givet fald hvor meget? Det er der forskellige
holdninger til, men i en tid, hvor kommunale tilskud er
eller kan komme under pres, kan det blive nødvendigt for
arkiverne at skaffe supplerende finansiering, også selv om
arbejdet udføres af frivillige. Efter drøftelsen på generalforsamlingen sidste år har SVAs styrelse derfor udarbejdet
forslag til en vejledende prisliste, som er udsendt til arkiverne. Om I så bruger den, blander vi os ikke i.
En vigtig inspiration i det daglige arkivarbejde er at
lære af andre. Derfor arrangerede SVA også en studietur i
2015, denne gang med Odense som mål. Det blev en spændende dag med besøg i Tidens Samling, Historiens Hus på
Klosterbakken, sejltur på Odense Å og rundvisning i Den
Fynske Landsby, inden hjemturen begyndte afbrudt af
middag på Fjeldsted Skovkro undervejs. Ikke så mange ar4
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kiver som forventet var repræsenterede, men bussen blev
nogenlunde fyldt, takket være ikke-arkivfolk, som gerne
ville med. Og efter en inspirerende dag vendte vi tilbage
– uden svind i deltagerkredsen. Bestyrelsen har drøftet en
studietur i 2016, hvilket arkivkonsulent Richard Bøllund vil
sige noget om senere.
Som interesseorganisation arbejder SVA på at formidle
nyheder til jer og ikke mindst sørge for gode kursus- og uddannelsestilbud. Det er muligt takket være arkivkonsulent
Richard Bøllund, som er krumtappen i dette arbejde. Han
har også været og er en vigtig hjælper i det daglige, når
Arkibas5 driller, eller hvis I pludselig går i stå med registre-

ringsarbejdet. Og ender det hele i en hårdknude, kommer
han gerne på besøg for sammen med jer at finde en løsning. Men husk lige – denne ressource er ingen selvfølge!
Mange andre steder i landet er man misundelige over, at
det er lykkedes os at opretholde en konsulentordning. Hos
dem er ordningen nemlig forsvundet i den blå luft. Så gør
endelig brug af konsulenten, og er der opgaver, han efter
jeres opfattelse skal fokusere på, hører vi gerne om det.
Til sidst vil jeg gerne takke jer medlemmer for den store interesse for SVAs aktiviteter og bestyrelsen for godt
samarbejde i årets løb. Endelig er der grund til at takke
Richard Bøllund for veludført arbejde i det forgangne år.

Konsulentens beretning
2015 går over i historien, idet det var året, hvor de lokalhistoriske arkiver kom hjem i stuerne hos hele befolkningen.
At kalde det en revolution, er store ord, men da Arkiv.dk
gik i luften i februar måned skabte det helt nye standarder og opmærksomhed omkring lokalarkiverne. Det skabte også helt nye forventninger hos arkivernes brugere,
herunder mange nye, som pludseligt øjnede muligheden
for at finde et billede af deres oldefar eller af bedstemors
barndomshjem.
Arkiv.dk er markedsført som danmarkshistoriens største
fotoalbum. Det er ikke skudt helt forbi, når nu hjemmesiden rummer mere end 1,2 mio. billeder, men man glemmer måske at fortælle, at arkiverne indeholder meget
mere end billeder. Hvad med dagbøgerne, foreningsprotokollerne, og virksomhedsarkiverne som også indeholder
megen nyttig information? Det vil der forhåbentligt blive øget opmærksomhed på i næste runde, når Arkiv.dk
skal udbygges og forbedres. SLA har på sit årsmøde luftet
tankerne omkring et nyt udviklingsprojekt til Arkibas og
Arkiv.dk, hvor man vil forsøge at skaffe midler til udvikling og digitalisering af arkivalier, som er af »enestående
national betydning«. Der er fortsat et stort udviklings- og
forbedringspotentiale, også omkring mulighederne for reBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

gistrering og visning af film- og lydklip fra arkiverne. Men
lad os alle sammen glæde os over, at det med Arkiv.dk er
lykkedes lokalarkiverne at nå ud til et langt bredere publikum end hidtil.
Arkiv.dk har også skabt øget travlhed på arkiverne. For
nogle har hjemmesiden betydet en nedgang i antallet
af fysiske besøg på arkivet – for andre det stik modsatte. Samlet set er henvendelserne til arkiverne, dog steget
som aldrig før, hvilket er en udfordring for mange arkiver,
når især e-mailene med forespørgsler vælter ind i en lind
strøm. For at arkiverne ikke skal føle sig overrendt og udnyttet af brugerne, kan det være nødvendigt med nogle
retningslinjer, som jeg i samarbejde med SVAs bestyrelse
har været med til at udarbejde, og foreløbigt har resulteret i en vejledende prisliste.
For mange arkiver er prislister et ukendt begreb, for
man tager da ikke betaling for noget, som er afleveret til
arkivet. Folk som afleverer materiale til arkivet, gør det
jo i den mening, at det skal bruges. Men før det kan bruges, skal der investeres en masse arbejde, tid og penge fra
arkivernes side i form af sortering, registrering og digitalisering af arkivalierne. Der skal løbende investeres i nyt
elektronik til formålet, og oven i købet skal arkiverne nu
5
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betale 10 øre pr. billede, for at få det vist i Arkiv.dk. Er det
ikke rimeligt, at folk skal til lommerne, hvis de ønsker at
købe en kopi eller en ydelse af arkivet, og dermed bidrage til arkivernes oftest sparsomme økonomi? Folk skal jo
også betale, hvis de vil på museum for at se materiale fra
vores fælles fortid. Og jeg skal love for, at de fleste museer
tager sig godt betalt, hvis man ønsker kopier eller billeder
fra deres samlinger. Der kan nævnes eksempler på, at der
rask væk bliver opkrævet 300-500 kr. for et billede. Derfor
er den vejledende prisliste en hjælp til arkiverne, som til
trods for at det beror på frivillig og ulønnet arbejdskraft,
har en del udgifter til driften. Samtidigt er den med til at
sikre ensartethed, og gør det lettere at opkræve betaling,
når man ved, at naboarkiverne gør det samme.
Prislisten er én ting. En anden ting er mere generelle,
vejledende retningslinjer for arkiverne, jeg er i gang med
at skrive på, og som gerne skulle resultere i en lille håndbog for arkiverne. Hvad må vi som arkiver? Hvilke regler
og bestemmelser er gældende? En stor del af de spørgsmål
vedrører persondataloven og loven om ophavsret, som kan
være vanskelige at fortolke og omsætte til arkivernes virkelighed. Det er ikke ligetil at sætte på skrift, for så snart det
drejer sig om jura, er der plads til fortolkninger i alle mulige retninger. En væsentlig hurdle er ryddet af vejen med
SLAs længe ventede aftale med Copydan. Den giver nogle
klare retningslinjer, som kan skrives ind i vejledningen.
Vejledninger af den mere håndgribelige slags, har jeg
også arbejdet på i det forgange år, nemlig de fem forskellige Arkibas-vejledninger, som er lagt ud på SVAs hjemmeside. De er frembragt og resultatet af de forskellige kurser,
jeg har afholdt, og lavet som konsekvens af, at SLA endnu
ikke har formået at udvikle en brugbar manual eller vejledningsmateriale til Arkibas. De vejledningsvideoer, som
på et tidspunkt lå på en SLA-hjemmeside er blevet fjernet,
og opdaterede versioner lader vente på sig. Heldigvis har
jeg fået masser af positiv respons, på de vejledninger jeg
har lavet, og som ligger permanent på vores hjemmeside,
som i det forgangne år har skiftet udseende.
SVAs hjemmeside blev i oktober udsat for et virusangreb, der resulterede i et par »nede-dage«. Heldigvis blev
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siden med hjælp fra SLA hurtigt genrejst fra backuppen,
men det var nødvendigt at skifte udseende på siden, da
det pågældende side-tema havde en sikkerhedsbrist, der
var årsag til virussen. Derfor er hjemmesiden nu vendt tilbage til sit oprindelige tema, baseret på skabelonen for
SLAs hjemmesidesystem, SLA-cms. Det er i øvrigt fortsat
det mest anbefalelsesværdige hjemmesidesystem for arkiverne, idet der både er support og kurser samt opsætning
af systemet, der er tilpasset arkiverne. Bortset fra det lille nedbrud i oktober, fungerer SVAs hjemmeside fint, og
med 20.000 årlige besøg på siden ser den ud til at blive
flittigt benyttet.
Noget andet, som bliver flittigt benyttet, er SVAs kursustilbud. 73 personer har i 2015 deltaget i Arkibas-kurser,
mens 51 har været på de to modulkurser, der har været
arrangeret af SVA. Derudover har der være nogle mindre
kurser i bl.a. hjemmeside-systemet og for nogle af arkivsamvirkerne, har jeg været ude og holde forskellige oplæg. Blandt aktiviteterne i 2015 har der også været arrangeret en studietur, som denne gang gik til Odense med
interessante besøg og levende fortællinger på Tidens Samling, Historiens Hus og i Den Fynske Landsby. Det er tredje
år i træk, at der er arrangeret denne form for sommerudflugt, som mange arkiver heldigvis også benytter til at
hente inspiration og oplevelser og få en god dag i hyggeligt samvær med andre ligesindede. Derfor har bestyrelsen
besluttet, at der igen i 2016 skal arrangeres en ny udflugt,
som I vil høre nærmere om.
Med denne status over det forgangne år, ønsker jeg at
takke alle, jeg har været i kontakt og berøring med. Det
store engagement og passionerede forhold til lokalhistorien, som findes hos alle jer, er med til at løfte, motivere og
skabe arbejdsglæde. Med 15 år på bagen som konsulent,
er jeg vist ved at være det, man kalder en »gammel rotte
i faget«, men også i besiddelse af erfaringer, som mange
af jer heldigvis flittigt finder på at opsøge. Samarbejdet
med jer, og ikke mindst med bestyrelsen, gør at det altid
er spændende, og aldrig kedeligt, at være konsulent for
Sydvestjyske Arkiver.
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Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver
Billund Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund
Tlf.: 75 33 24 72
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 og 19.00-21.00 samt
efter aftale
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund
Tlf.: 75 33 27 50 / 20 95 27 51
E-mail: bln@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk
Det har været et travlt år på arkivet. På grund af ombygningen i Billund Centret, hvor biblioteket rigtig stod for
tur, kom der meget ind. Vi overtog bl.a. deres avissamling
af Vejle Amts Folkeblad og JydskeVestkysten samt hele
samlingen af Billund Ugeavis. Det gav nogle hyldemeter.
Desuden kom der afleveringer fra foreninger, der skiftede bestyrelsesmedlemmer, og valgte at aflevere deres maBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

teriale. Alt i alt forøgede vi samlingen af arkivalier med
21 hyldemeter, hvilket tager hårdt på vores i forvejen begrænsede plads. Trods det er vi selvfølgelig meget glade
for alle afleveringer.
Vi har brugt en del tid på at rette de fejl, som opstod
i forbindelse med overgangen til Arkibas5. Det er vi ikke
færdig med endnu, men vi arbejder på sagen.
Der har været 75 besøgende på arkivet i løbet af året,
hvor vi for det meste, har kunnet hjælpe de besøgende
med at finde svar på deres spørgsmål. Der har også været
en del henvendelser, bl.a. efter åbningen af Arkiv.dk. Henvendelserne har drejet sig om køb og rettelser til billeder
i Arkiv.dk, men desværre også negative reaktioner på, at
arkivets billeder nu er kommet på nettet. Nogle klagede
over, at de havde fundet sig selv på Facebook efter deling
af arkivets billeder fra Arkiv.dk, så dem måtte vi svare med
beklagelse, og vi har efterfølgende valgt at afpublicere
alle billeder med personer, der er yngre end 60 år. Kommer der igen klager over ældre billede, må vi tage sagen
op igen.
Årets fællesudstilling med arkiverne i Billund Kommune blev også i år et tilløbsstykke. Denne gang var emnet
frit, og vi havde valgt at portrættere fire kendt personer
fra sognet. Det blev Jens Bach Pedersen fra Løvlund Mølle,
Daniel Danielsen fra Plougslund, Hans Erik Christensen, fra
Billund Lufthavn og hjemmesygeplejersken Søster Johanne, som næsten alle i byen har haft besøg af på et eller
andet tidspunkt.
Arkivet deltog også i sommerfesten i anlægget, hvor
vi havde et telt og spanske vægge med billeder – primært
billeder hvor vi manglede navne på personer. Vores telt
trækker altid mange forbi, hvilket også skete denne gang,
og vi fik også navne på nogle af billederne.
Vi har fået en ny medhjælper i årets løb, nemlig Karen
Poulsen der kommer en gang om ugen og skanner de film,
vi tidligere har modtaget fra Hanne Richteres bo. Karen
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I forbindelse med det nye Arkibas, har vi dagligt mulighed
for at se, hvad der søges på i arkivet, og vi kan konstatere,
at det fortrinsvis er billeder, der søges efter.

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00 og
1. torsdag hver måned kl. 16.00-18.00 eller efter aftale
Leder: Jakob Kristiansen (formand). Tlf.: 51 24 84 75
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside: www.filskov.infoland.dk

Fra udstillingen i Billund Centret.

er ved at have skannet hovedparten af filmene, men så
finder vi en ny opgave til hende. Der er rigeligt at lave!
Hvor mange timer har vi så brugt i årets løb? Det er
svært at opgøre nøjagtigt, men vi har anslået, at vi har
brugt ca. 1.700 timer, da et par af os også har brugt mange
timer som hjemmearbejde. Hanne indtaster i Brothers Keeper, som er vores slægtsforskningsdatabase, og desuden
registrerer og retter hun billeder. Linda registrerer og omregistrerer udklip, da det nye system har andre fordringer
end det gamle. Det er også meningen, at vi skal have aviser registreret, men det kræver mere plads, og det er vi
ikke lovet før 2017, så det må vente, ellers vi må finde en
anden løsning.
Der har været stor søgning på vores hjemmeside. Næsten 200 har fundet vej til den, men efter at miniArkibas er
blevet lukket, er der kun artiklerne og arkivoplysningerne
at gå efter. I den kommende tid vil vi arbejde på at lægge
nye artikler og forskning op på vores hjemmeside.
I vores udstillingsskab skifter vi emne hver måned, og
det er virkelig et sted, der bliver besøgt. Det kan ikke undgås, at vi kan høre, når nogen stopper op og ser udstillingen, når vi sidder og arbejder, da døren som regel står
åben. Vi hører også fra mange, at det er et sted, de lige
skal forbi, når de alligevel er i Billund Centret.
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Endnu et år er gået. Året begyndte med vores generalforsamling den 21. februar, hvor vi viste billeder, og arkivet var vært med kaffe og brød. Her var bestyrelsen med
ægtefælder mødt op, desværre ingen andre fremmødte.
Det blev på et senere bestyrelsesmøde fastslået at flytte
generalforsamlingen frem til et aftenmøde, med håb om
at flere kunne tænke sig at møde op.
I januar fik arkivet en stor skanner foræret af Filskov
FDF. Den ser vi frem til at bruge, til at fremstille A3 billeder
til vores udstillinger. Den 3. marts var vi igen med på udstillingen i Billund Centret, i år med temaet »Kirkens historie
i Filskov«. Den 8. april mistede vi vores bestyrelsesmedlem
Johannes Antonsen. Det er et stort savn for arkivet med
hans store viden og engagement i Filskovs historie, som
var en uvurderlig hjælp.
Den 4. maj afholdt Billund Hjemmeværn mindehøjtidelighed ved Flyverstenene. Det sluttede i arkivet med kaffe og brød for de 14 personer, som deltog. Den 31. maj
havde vi åbent hus i arkivet, og ca. 50 personer kom for
at hilse på og se udstillingen »Kirkens historie i Filskov«
som vi genbrugte fra udstillingen i Billund Centret. Det var
rigtig dejligt, at så mange kunne finde arkivet, så det må
vi gentage.
Den 3. juni deltog vi i SVAs studietur til Odense med fire
fra arkivet. Her så vi Tidens Samling med rundvisning, Historiens Hus v. arkivchef Jørgen Thomsen, sejltur på Odense Å, hvorefter der var rundvisning i Den Fynske Landsby.
Det var en rigtig dejlig tur. Den 20. august tog vi på udflugt til Kong Hans Bro, hvor vi indtog den medbragte kaf8
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fe, hvorefter vi kunne prøve en tur med trækfærgen over
Skjern Å. Vi nåede også en tur op i fugletårnet samt en
tur omkring Bork Havn. Herefter gik turen til Fahlen Kro,
hvor der var en udstilling om vikingerne. Bagefter kunne
vi sætte os til bordet for at indtage Fahlen Kros æggekage.
Den 5. november afholdt Filskov Idrætsforening 75 års
jubilæum, og i den forbindelse lavede arkivet en lille udstilling, der fortalte lidt historie omkring idrætsforeningen
med tekst og billeder.

GrindstedArkivet
Tinghusgade 14, 7200 Grindsted
Åbningstid: Onsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00 eller efter
aftale. Lukket på skolefridage
Leder: Karin Berg, Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
Tlf.: 20 12 42 08
Arkivets postadresse: Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
E-mail: karin.helene.berg@hotmail.dk
Hjemmeside: www.grindstedlokalarkiv.dk
I løbet af de første måneder af 2015 fik vi løst problemet
med skimmelsvamp i kældermagasinet med god hjælp fra
kommunen.
Vi har flyttet om i stueetagen, så der er blevet to arbejdspladser mere. Det er fortsat akilleshælen i vores ellers
fortrinlige arkiv, at vi mangler arbejdspladser til ti frivillige. Vi har leget lidt med tanken om at dele os op i et
tirsdag- og torsdagshold. Det vil give mere plads til den enkelte, men til gengæld vil vi miste noget på kommunikationsfronten, og det gode, sociale liv vil også lide skade. Den
fælles kaffepause tirsdag formiddag er værdsat af os alle!
Med hensyn til medarbejdere fik vi tre nye i løbet af
året, og til gengæld holdt to op. Status er, at vi ved årsskiftet er ti faste frivillige. Hertil kommer flere med andre
kompetencer/anden baggrund: Én, som har arbejdet fast
på arkivet tilbage i 1990erne, kommer i det omfang hun
kan afse tid til det, og hun kender arkivet ud og ind. En
datakyndig pensionist hjælper os med IT-delen, og endelig
har vi siden november haft en fleksjobber tilknyttet. Hun
er »udlånt« fra museet, som også aflønner hende.
Behovet for efteruddannelse er efterhånden faldende.
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Dog har indførelsen af det nye Arkibas-system bevirket, at
to af os, heriblandt arkivlederen, har været på opgraderingskursus. Desuden fik arkivlederen tilbage i november
2014 bevis for gennemført arkivlederuddannelse.
Vi ser Arkiv.dk som et stort fremskridt for lokalarkivernes berettigelse og er glade for den opmærksomhed, vi på
den måde får. Samtidig skaber Facebook-gruppen Grindsted Nostalgi opmærksomhed om vores arbejde – på godt
og ondt. Der kan ske det, at vores fotos, f.eks. fra vores
udstillinger, havner på deres side – uden kildeangivelse.
Det påpeger vi så over for dem, og beder dem om at angive kilde, hvilket de så også gør. På positivsiden tæller, at
vi pga. Grindsted Nostalgi har fået tilsendt arkivalier fra
borgere rundt omkring i landet.
Vores arkiv skiftede i foråret navn til GrindstedArkivet.
Ikke at vi som sådan var utilfredse med det gamle navn,
men vi har adskillige gange oplevet at blive forvekslet med
Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistorisk Forening,
så vi har fået æren for de udmærkede udflugter, som førnævnte forening står for. I samme ombæring har vi fået
et logo. Endelig har vi efter påbud fra kommunen fået ny
adresse, Tinghusgade 14. Ganske vist deler vi fortsat parcel
med 10. Klasse Centret, som er hjemmehørende på Tinghusgade 16, men vi har egen indgang, så i tilfælde af en
force majeure situation ved brandfolk og andre, hvor de
skal henvende sig.
Formidlingsdelen af vores virke spiller fortsat en stor
rolle. Vi har i løbet af året skrevet tre artikler til JydskeVestkysten, én i januar om Grindsted i 1910erne og 1920erne,
kaldet »Grindsted i lømmelalderen«, én i juni om Grindsted Husholdningsforening, og endelig én i december om
Anlægget. Sidstnævnte artikel skulle egentlig først offentliggøres i januar 2016, men blev bragt én af juledagene.
»Grindsted i lømmelalderen« var også temaet for vores bidrag til den årlige Billund-udstilling. I april holdt vi fortælleaften sammen med Magion Biblioteket. Det blev, som
de foregående år, et tilløbsstykke, så vi desværre i sidste
øjeblik måtte afvise to personer ved døren, da alle stole
var besat. I 2016 overvejer vi at flytte arrangementet til 10.
Klasse Centret, hvor vi kan rumme flere end de 96 personer, som der kan være i Magions to mødelokaler.
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På baggrund af kommunens bevilling til skanning og digitalisering af Lunds fotoarkiv, har Billund Museum ansat en
projektmedarbejder, som vil få sin gang på arkivet. Vi ser
frem til et frugtbart samarbejde med vedkommende og
glæder os til, at Lunds fotosamling får nyt liv.

Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 14.00-16.00 og 3.
onsdag hver måned kl. 18.00-20.00 samt efter aftale
Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig
Tlf.: 75 33 54 58
Arkivets postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig
E-mail: Hejnsviglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.hejnsviglokalarkiv.dk

Foto fra den aften, hvor vi havde Marius Dahl Knudsen på besøg.

10. Klasse Centret var også hjemsted for vores arrangement i slutningen af oktober med bysbarnet Marius Dahl
Knudsen, bl.a. kendt som musiker i Østjysk Musikforsyning. Marius fortalte om sin opvækst i Grindsted og om
sit senere virke som musiker. Ca. 120 tilhørere overværede
en fin aften. Vi havde på forhånd meddelt medlemmer af
GrindstedArkivet, at arrangementet var gratis for dem.
Andre måtte betale 50 kr. i entre og kunne vælge at konvertere de 50 kr. til et medlemskab gældende for resten af
2015. Det gav 10-20 nye medlemmer til foreningen.
I lighed med sidste år lavede vi i ugerne op til jul en konkurrence i Midtjysk Ugeavis, Kend din by, hvor læserne har
kunnet indsende løsningsforslag og vinde biografbilletter.
Julehæftet til medlemmerne indeholdt en kort beretning
om årets gang i arkivet og desuden nogle småartikler om
personer og begivenheder. Vi har besluttet, at hvert medlem skal have sit eget hæfte, så hvis et ægtepar begge er
medlemmer, får husstanden således to. Vi opfordrer til, at
man forærer det ene hæfte til én, som kunne være interesseret i foreningen. Det har givet flere indmeldelser, også
fra folk, som bor andre steder i landet, men som er vokset
op her eller har familiær tilknytning til byen.
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2015 har været præget af megen aktivitet. Vi har haft rigtig mange henvendelser pr. e-mail, men arkivet har også
haft mange gæster både i og uden for de normale åbningstider. Et besøg på Arkiv.dk har givet folk et »hint«
om, hvad vi har liggende. Det er dejlig at se, at folk har
fået øjnene op for, at arkivet er et sted, hvor man altid kan
henvende sig for at få hjælp.
Vores udstilling i januar »Skolerne i Hejnsvig sogn« var
rigtig godt besøgt og gav mange gode, nye billeder og
historier. Når man er rundt i området for at opsøge nyt
materiale til udstillingerne, bliver man altid modtaget
godt, og fotoalbum og papirer kommer frem fra gemmerne. Dejligt at se, at de lokale sætter pris og følger med i
arkivets arbejde. Skoleudstillingen blev også vist i Billund
Centret i februar/marts måned ved fællesudstillingen for
arkiverne i Billund Kommune.
I 2015 har der været to jubilæer i nærområdet. Hejnsvig Forsamlingshus (FV90) havde 25 års jubilæum for renovering og Hejnsvig Plejecenter havde 75 års jubilæum
for opstart af Hejnsvig Alderdomshjem. FV90 holdt stor
jubilæumsfest med spisning og musik. Arkivet lavede en
stor udstilling med tekst og billeder fra opstarten af FV90
til det endelige resultat med tilbygning og fuld renovering
blev indviet. Alle originale papirer var gemt og billedmaterialet var enormt, så det var en god opgave.
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Plejehjemmet holdt jubilæumsfest med stort kaffebord.
Arkivet fik til opgave at lave en PowerPoint-fremvisning
over de 75 år. Der blev gravet i gemmerne og resultatet
blev modtaget med stor begejstring af beboere, personale, familie og venner. Især plejehjemsbeboerne har stor
glæde af billeder. De får lys i øjnene og begynder at fortælle, når vi viser billeder fra ældre tid. Så vi viser gerne
billeder hos dem.
Hejnsvig Hallen blev også indviet i begyndelsen af 2015.
Borgerne i området har selv samlet 5 mio. kr. sammen, så
fremmødet var stort. Arkivet bidrog til indvielsen med en
lille udstilling om Hejnsvig Skole og gamle hal.
I maj måned blev vi spurgt af Y’s Men Billund-afdeling, om vi kunne lave noget om industrieventyret Fugdal
Mose. Der blev produceret et foredrag med tilhørende
PowerPoint. Vi er så heldige, at familien Jensens døtre har
skrevet en bog om emnet og samtidig foræret os et utal af
billeder derfra, så materiale er der nok af. De 40 fremmødte havde stor spørgelyst efter foredraget.
Formanden for Y’s Men er også formand for døveforeningen, og han mente, at foredraget burde gentages for
en større kreds. Det gjorde vi så i efteråret sammen med
Døveforeningen med skrivetolk. Vi dækkede bord til 50,
men folk blev ved med at strømme ind og det endte med
155 i alt. Stole, borde og havestole/bænke blev fremskaffet så alle kom til at sidde ned. De fik også kaffe og brød
allesammen.
Første søndag i advent deltog arkivet, som vi plejer, i julemessen i hallen. En hyggelig tradition, hvor vi viser alle
arkivets billeder »løbende« på en stor skærm. Vores lille udstilling med julebilleder får altid folk til at besøge standen.
Igen i år har vi lavet en kalender, som uddeles gratis til medlemmerne, mens resten sælges på messen, i Brugsen eller på
arkivet. Som noget nyt havde vi lavet en julekonkurrence,
så der var mange besøgende. Det giver næsten altid nogle
medlemmer til foreningen, så den dag er givet godt ud.
Arkivets seks medarbejdere arbejder stadigvæk med at
få de sidste arkivalier helt på plads, men et par nye medarbejdere er på ønskelisten. Vi bliver færdige med arbejdet
engang, men der skal også være tid og plads til fordybelse
og hyggesnak.
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Sdr. Omme Lokalarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.30
Leder: Dean Dam, 7260 Sdr. Omme. Tlf.: 22 19 41 02
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk
Arkivet havde navneændring på generalforsamlingen i
2015. Det blev foreslået at ændre navnet fra Sdr. Omme
Egnsarkiv til Sdr. Omme Lokalarkiv. Begrundelsen er, at
alle, herunder personerne på arkivet, omtaler det som
lokalarkivet. Ændringen blev vedtaget og forelagt Arkivudvalget i Billund Kommune, som godkendte navneændringen.

Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv
Plejecentret Engbo
Storegade 39A, Stenderup-Kroager, 7200 Grindsted
Tlf.: 97 70 94 01
Åbningstid: 1 og 3. tirsdag hver måned kl. 9.30-11.30
samt efter aftale
Leder: Egon Jensen, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted
Tlf.: 21 75 22 80
E-mail: stendkrogloka@mvbmail.dk
Besøgsmæssigt har 2015 artet sig nogenlunde som foregående år. Vi har haft gæster i arkivet omkring seks gange i
år. Desuden har der været en del henvendelser fra publikum via e-mail. Flere af disse har været om navne på fotos
– bl.a. konfirmandbilleder de har set på Arkiv.dk. De besøgende har søgt vores hjælp i forbindelse med forskning
i deres egen slægt, eller også har de søgt oplysninger om
områdets ejendomme og ejendomsbesiddere. Arkivet har
også modtaget nye arkivalier i årets løb, bl.a. en del fotos.
Arkivet har været med i arkivernes fællesudstilling i
Billund Centret. I 2015 drejede vores udstillingstema sig
om Andelsmejeriet Fælleslykke. Foreningens generalforsamling blev afholdt i Teglgårdshallen den 16. marts. Niels
Kristian Jensen og Jens Erik Starup modtog ikke genvalg,
Lona Linding blev genvalgt og nyvalgt blev Johannes Schmidt og Egon Jensen. Efter generalforsamlingen viste Niels
Kristian film om byfest i Stenderup-Krogager.
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Vi vil gerne takke Niels Kristian for det store arbejde, han
fortsat gør i arkivet og bl.a. sørger for opdatering af vores
gravstedsbilleder og avisartikler. Også tak til Jens Erik for
hjælp med computerproblemer m.m. og til bestyrelsen for
samarbejde i årets løb.

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 1, 6623 Vorbasse
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00
samt efter aftale
Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse
Tlf.: 20 80 36 38
Arkivets postadresse: Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse
E-mail: arkiv@vorbasse.dk
Hjemmeside: www.vorbasse.dk/lokalt/lokalhistoriskarkiv
Også 2015 blev et meget aktivt år med forskelligartede aktiviteter. Året begyndte med Billund Arkivsamvirkes fællesudstilling i Billund Centret. Da der ikke var fælles tema,
valgte vi temaet »Kvinderoller«. En kombination af gode
billeder og meget lidt tekst gav et stærkt visuelt udtryk,
som mange gæster værdsatte. Efter en måned i Billund
Centret flyttede vi vores del af udstillingen til Vorbasse Fritidscenter i april måned.
Marts måned bød på fortælling til TV Syds serie Naboer,
hvor emnerne var marked, krigshavn, grundejerforening
og et aktivt og moderne fællesskab i byen. Vorbasse KFUM
kunne i juni markere 125-års jubilæum. I den anledning
lavede arkivet en udstilling i Vorbasse Fritidscenter.
I løbet af sommeren modtog arkivet en formen gave.
Ca. 250 smukt håndskrevne og velformulerede sider om
Kristian Tastesen og hans familie, der en årrække fra 1928
boede på Vorbasse Sønderhede. En fantastisk slægtshistorie og et nuanceret tidsbillede. Dette har arkivet bearbejdet til et indslag i JydskeVestkysten om Kristian Tastesens
grufulde oplevelser ved fronten under hele 1. Verdenskrig
og til flere indslag i Kirkebladet om livet på Sønderhede i
1930erne.
Arkivernes Dag blev markeret med åbent hus, hvor
Sven Tygesen fortalte om netop livet på Sønderhede. Arkivet har fået endnu en stor gave, nemlig et ca. 125 siders
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manuskript til en bog om Vorbasse Station, Troldhedebanen og de mange afledte aktiviteter. Finansieringen er på
plads, så vi håber på en udgivelse i løbet af 2016.
Efter sommerferien havde vi en periode med dejligt
meget praktisk arkivarbejde suppleret med kursusdage,
inden vi tog fat på at planlægge 2016-kalenderen og en
billedserie til Plejecentret Frihavnen. Således blev efteråret
præget af arbejde med billeder, dels til 2016-kalenderen,
der fik titlen »Vorbasse set fra oven«, og dels at finde billeder til en billedserie, som skulle foræres til Frihavnen ved
nytårstide. Begge dele krævede mange timers arbejde.
Billedserien består af 31 fotos af udvalgte steder, huse eller situationer, som alle er gode til at vække minder og få
snakken i gang mellem Frihavnens beboere, personale og
gæster. Vorbassefonden finansierede produktionen.
Luftfotos er spændende, fordi de giver det store overblik og viser detaljer, som man ikke kan se, når man færdes
i byen. Kalenderen blev præsenteret ved en stand i Superbrugsen og ved årets juleoptog.
Ud over det almindelige arkivarbejde arbejdes der fortsat på digitalisering af billedsamlingen. Indtil videre har vi
valgt ikke at offentliggøre billeder på Arkiv.dk. Vi vil dog i
2016 nyvurdere vores politik på området. Pt. har vi digitaliseret ca. 2.500 billeder. I løbet af året har vi oprettet 50 nye
indkomstjournaler, haft ca. 150 besøgende og modtaget
ca. 220 e-mails.
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Esbjerg Kommune
I 2015 har vi haft 154 besøgende inklusiv billedforedrag på
Solgården og Arkivernes Dag samt Kulturnatten. Det er en
lille nedgang i forhold til 2014. Der er besvaret 22 skriftlige henvendelser (på e-mail). Facebook-siden »Bramming«
har pr. 1. januar 2016 1.350 medlemmer. Opslagene på Facebook indeholder hver gang tre billeder plus 8-10 linjers
tekst. I 2015 fik arkivet 521 likes og mange kommentarer
på Facebook.
Der har været 28 afleveringer, store som små, heraf en
stor aflevering fra Bramming Mandskor. Arkivalierne er
registreret, men et stort billedmateriale venter. Også fra
JydskeVestkysten i Ribe har vi modtaget en stor aflevering,
nemlig et udklipsarkiv omhandlende Bramming med udklippene ordnet i emnegrupper – samt et antal indbundne
aviser af nye årgange. Samlingens størrelse er forøget med
ca. 28 meter, og derfor har vi indkøbt flere reoler. Det er
fortsat Jette og Birthe, som tager sig af registrering af arkivalierne.
Da samlingerne øges, har vi ikke kunnet undgå at holde flyttedag. Aviserne er nu opstillet i det tidligere ma-

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10, 1. sal, 6740 Bramming. Tlf.: 75 17 39 20
Åbningstid: Onsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale Lukket i juli og december
Leder: Stig Hegn. Tlf.: 51 96 64 73
E-mail: bram-byhist@mail.dk
Hjemmeside: www.brammingby.dk
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Arkivets nye magasin.
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gasinrum, mens arkivalierne er flyttet ind i det tidligere
avisrum. Helt færdige er vi ikke, og det mærkes, at ingen
af os er helt nye længere! Derfor har vi til flytningen også
fået hjælp af et par børnebørn, ligesom Eigil har taget et
stort slæb. Vi søgte i sensommeren Clara Hansens Fond og
modtog 3.000 kr. En del af beløbet er brugt til indkøb af en
affugter, mens resten hensættes til nyt inventar.
I forsommeren var vi alle på den traditionelle studietur
med SVA, som i år gik til Odense Stadsarkiv, hvor arkivar
Jørgen Thomsen gav et glimrende indblik i arkivets arbejde m.m. En rundvisning og et par museumsbesøg efter
eget valg blev det også til – samt en god frokost i Cafébiografen ved Brandts Klædefabrik.
Kims slægtsforskning kører fortsat på skinner – det er
fin reklame for os. En billedeftermiddag på Solgården i oktober, blev til en eftermiddag med Bramming Filmen pga.
forskellige misforståelse. Men alle var glade og Solgården
fik foræret en film.
Under Kulturnatten holdt vi som vanligt åbent fra kl.
16-21, men hvis vi fortsat skal trække folk til, må vi være
mere kreative! Til gengæld var der godt gang i den i Kosmorama, som en gang i timen fra 15-18 viste Brammingfilmen til i alt ca. 100 personer – og der var også et lille salg
af filmen. På Arkivernes Dag, som vi afholdt sammen med
Mødestedets julearrangement, havde vi igen succes med
uidentificerede fotos, som vi fik nye oplysninger til.
Billedregistreringen skrider støt fremad. Eigil arbejder
hårdt på sagen. I foråret blev den store arkivdatabase, Arkiv.dk, frigivet, så nu kan alle søge i alle landets arkiver.
Vores arkiv har indtil nu haft 184 visninger. Vores hjemmeside har fået nyt design, og Willy er en fin webmaster,
nogle gange ret kreativ!
Det har igen været et travlt og inspirerende år, hvor vi
alle i arkivet yder en stor indsats. Heldigvis er der også tid
til fornøjelser med studietur og julefrokosten, som altid
trækker længe ud. Det kulinariske går vi ikke ned på! Ej
heller det gode humør. Så tak for et godt arkiv-år.
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Darum Sognearkiv
Nørrebyvej 12, Store Darum, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. oktober-31. marts: Onsdag kl. 19.00-21.00
Resten af året: 1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00
Lukket i skoleferier
Leder: Elisabeth Rasmussen, Sønderbyvej 11, Store Darum,
6740 Bramming. Tlf.: 21 23 65 05
Arkivets postadresse: Sønderbyvej 11, Store Darum,
6740 Bramming
E-mail: sognearkivet@darum.dk
Hjemmeside: www.darumsognearkiv.dk
Darum Sognearkiv ændrede for et par år siden åbningstid
til en månedlig åbningsaften, hvad selvfølgelig afspejles i
antal besøgende i arkivet. Dog med nogenlunde samme
antal indleveringer og henvendelser som forrige år. Af
samme grund sker flere henvendelser til arkivet pr. e-mail.
Vi kan konstatere, at slægtsforskning optager mange!
For første gang blev der i 2015 arrangeret et Høstmarked i Kratskellet (Naturskole i rekreativt område på sognegrænsen mellem Hunderup og Darum), hvor arkivet deltog. Et dejligt og givende arrangement hvor arkivet kom
naturligt til sin ret med gamle billeder og film om blandt
andet særlingen Franciska Handberg. Det sidste gav især
mening, fordi nogle af aktørerne bag høstmarkedet også
arbejder på at give Franciska et minde i netop Kratskellet,
hvor hun i en periode levede under kummerlige forhold
i en nærmest jordhulelignende bolig. I Lokalårbogen for
Brammingegnen 2014 kan man læse mere om Franciska
Handberg.
Arkivet bidrog med en mindre artikel til ovennævnte
årbog i 2015. Artiklen fortalte om Kvinde-ege i blandt andet Darum i anledning af fejringen af 100-året for kvinders
valgret. Kvinde-egen i Darum blev plantet 5. juni 1915 af
fremsynede kvinder fra Darum. Egen eksisterer stadig, om
end den blev beskadiget ved orkanen i 1999.
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Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv
Møllegårdsvej 1, Endrup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16.00-17.00
Lukket i juli
Leder: Otto Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 12 59
Arkivets postadresse: Niels Erik Junk, Gummesmarkvej 8,
Vong, 6740 Bramming
E-mail: hartvig.vind@gmail.com
2015 har været et godt år for arkivet. Det begyndte allerede sidst i november 2014, da arkivet pakkede ned på
Vibækvej, for at flytte til nye lokaler på Møllegårdsvej.
Den 1. januar 2015 åbnede arkivet i nye lokaler i idrætsforeningens klubhus, Møllegårdsvej 1. Arkivet har i mange
år været på jagt efter nye og vedvarende lokaler, da arkivets lokaler var i privat eje, og på sigt kunne der opstå
problemer, hvis huset blev sat til salg.
For ca. tre år siden erfarede arkivet, at idrætsforeningen ville renovere klubhusets køkken og mødelokale. Vi
tog kontakt til formanden for idrætsforeningen, og spurgte om der var en mulighed for, at arkivet kunne få tildelt
lokaler i klubhuset, da vi var vidende om, at der var to
omklædningsrum samt en brusegang, der stod ubenyttet
hen. Formanden var fra begyndelsen positiv for forslaget,
og ville gå til sin bestyrelse med forslaget. Efter et års tid,
hvor der blev sonderet over mulighederne, kom idrætsforeningen frem til det resultat, at foreningen kunne afse
lokalerne til arkivformål.
Såvel arkivet som idrætsforeningen kom frem til det resultat, at skulle projektet lykkes, måtte der søges midler til
at finansiere lokaleændringen til arkivformål, da det var
en større investering. Der skulle pudses vægge, nyt loft,
gulvbelægning, varme, nogle vinduer skulle mures efter,
andre skulle udskiftes, dør mures efter, etablering af en ny
dør, malearbejde, el-arbejde osv.
Arkivet tog kontakt til arkivkonsulent Richard Bøllund
om arkivets ide, og han var på besøg og besigtigede lokalerne inden vi gik i gang. Han sagde god for projektet,
og SVAs formand Jørgen Dieckmann Rasmussen blev også
informeret om arkivets ide.
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Sammen med idrætsforeningen gik vi i gang med at søge
fonde, bl.a. henvendte vi os til LAG, hvor arkivet fik et positiv svar. LAG ville støtte projektet med 75.000 kr., som
kun måtte anvendes til etablering af arkivets lokaler. Arkivets bestyrelse påtog sig alt malearbejde, oprydning og
rengøring for at få godskrevet arbejdstimer på 65 timer
til yderlig finansiering. Derved var projektet næsten fuld
finansieret, resten blev dækket ind af idrætsforeningen.
I dag har arkivet gode lokaler med særskilt og aflåst
arkivrum med brandhæmmende loft, mødelokale med siddeplads til syv-otte personer, og to stk. hæve/sænke borde,
som blev sponsoreret. Derudover er der adgang til køkken,
toilet og idrætsforeningens mødelokale med plads til ca.
40 personer. Arkivet er taknemlig for den velvilje idrætsforeningen yder, og forhåbentligt kan arkivet se mange år
frem i tiden med sikre lokaleforhold. Lørdag den 7. marts
blev der afholdt reception i de nye lokaler, hvor der var
mulighed for at se lokalerne, og hvordan arkivet har indrettet sig. Der blev budt på et lille glas, brød og ost, samt
mulighed for hyggesnak. Der kom ca. 55-60 besøgende til

Arbejdspladserne i det nye arkiv.
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receptionen i de tre timer, både lokale borgere, borgere
med interesse for arkivarbejde, og nogle fra naboarkiverne var mødt op. Bramming Ugeavis havde også en del omtale om arkivets indretning i nye lokaler, samt omtale af
receptionen.
Arkivarbejde har der ikke været meget af i år, da vi har
brugt tid til at finde os selv i de nye lokaler, ændre nogle
ting, sætte på plads, samt gået og grublet over, hvordan
vi fremadrettet skal arbejde. Der forestår stadig en del arbejde med registreringen i Arkibas. I 2015 har arkivet fået
3-5 henvendelser på e-mail og telefon om slægtsforskning,
som arkivet kunne hjælpe med i nogle af tilfældene.
Af indleveringer i 2015 kom der bl.a. nogle arkivalier i
forbindelse med arkivets reception. Arkivet har derudover
modtaget en større mængde fra Endrup Andelsmejeri,
med bøger der omhandler produktion, kontrol, regnskab,
mælketure, varer m.v. Alt dette kom frem fra skunken i forbindelse med en renovering af administrationsbygningen.
Vi blev ringet op en morgen kl. 7.00, om det havde vores
interesse, så skulle det være nu, da håndværkerne skulle i
gang. Hvad gør man så? – smider natskjorten og skynder
sig afsted. I 2011 fik arkivet også en aflevering fra mejeriet, bl.a. protokoller fra mejeriets begyndelse i 1884 og
frem til 1970erne, samt regnskab fra begyndelsen og frem
til 2005, som siden er fulgt op til i dag. 		
Arkivet har også modtaget en lidt speciel aflevering fra
et lokalt ægtepar. Afleveringen består af fire æsker med
påført indhold, dato og årstal. En æske med konfirmationstelegrammer, en æske med bryllupstelegrammer, en
æske med bryllups- sølv- og guldbryllupsbuket samt en
æske med runde fødselsdagstelegrammer. Der er nok at
gå i gang med i 2016 og fremadrettet.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00. Fax: 76 16 39 10
Åbningstid: Mandag-onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag
kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.30
Leder: Jørgen Dieckmann Rasmussen
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.eba.esbjergkommune.dk
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Efter velkomsten og taler ved »nytårskuren« 2015 kunne deltagerne se
særudstillingen Fra alle jer til os 2015 eller tale med nogle af de mange
andre gæster. Foto: Brian Kristensen. EBA Q20888-037-1445

Onsdag den 30. december 2015 kl. 14.00 var der stuvende
fuldt i læsesalen og udstillingslokalerne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Anledningen var afholdelsen af arkivets såkaldte »nytårskur«, hvor samarbejdspartnere og venner af
huset mødes til kransekage og champagne. Endvidere blev
der orienteret om året, der var gået, og hvad der forventedes at ske i det nye år, ligesom arkivet åbnede udstillingen
»Fra alle jer til os«, der rummede eksempler fra årets indlevering. Sådan har traditionen været siden årsskiftet 1998,
hvor den første »nytårskur« blev holdt.
2015 fik således en værdig afrunding, og det føjer sig
ind i rækken af gode år i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Der
kom mange mennesker i huset – hvor man på landsplan
taler om nedgang i antallet af besøgende i arkiverne, oplever vi en lille fremgang til lidt over 5.000. Det skyldes
bl.a. vores mange kurser, hvor deltagerne lærer arkivet
at kende som et sted, hvor der er svar at hente på mange spørgsmål. Tit også meget specielle spørgsmål, hvor
det ellers kan være svært at få hjælp til at finde svaret
på et lokalt spørgsmål eller vejledning til køb af en bog
om et lokalhistorisk emne. Hvad man derimod ikke ser af
det fysiske fremmøde, er den omfattende trafik på vores
hjemmeside. I 2015 havde eba.esbjergkommune.dk 93.654
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Til Indhold
besøgende, hvor hovedparten var fra Danmark, men der
har også været besøgende fra USA, Tyskland og Japan. De
mange databaser på arkivets hjemmeside er samlet set det
største trækplaster, og en helt ny database – gade- og vejnavne – satte besøgsrekord med næsten 800 besøgende
på publiceringsdagen. En anden populær datasamling i
brugerkredse er tidslinjen, der rummer mærkeår og -datoer i Esbjergs historie. Under alle omstændigheder må det
siges at være heldigt, at alle disse brugere ikke dukker op
til arkivets nytårskur, for antallet af digitale brugere svarer
til mere end 81% af kommunens indbyggere.
Arkivets formidling har dog en række væsentlige forudsætninger, nemlig kerneopgaver som indsamling, ordning og registrering af materiale om byens og borgernes
historie samt Esbjerg Kommunes historie. Af indleveringer
var der 163 i 2015. I omfang og indhold er de meget forskellige. Vi har f.eks. fået en lang række private personarkiver afleveret. Nogle indeholder kun enkelte arkivalier
– fagforeningsbøger, medlemsblade, rationeringsmærker
og poesibøger – men vi er glade for dem alle, for hver
for sig bidrager de til at tegne deres del af Esbjergs og/
eller esbjergenseres historie. Disse private personarkiver
indeholder ofte også portrætter og fotos fra arbejdspladser, så på den måde får vi indblik i livet i forretninger og
virksomheder, som vi ellers ikke ville have kendt til. Flere
af disse afleveringer indeholder desuden bankbøger og/
eller checkhæfter, men de er typisk fra lukkede konti og/
eller ikke længere eksisterende banker. I dag er en bankbog fra f.eks. Esbjerg Bank historisk – på flere måder. Fra
private har vi endvidere modtaget store mængder gamle
aviser, nogle fra besættelsestiden, andre fra 1970’erne og
1980’erne, hvor vores udklipssamling ellers har været lidt
tynd. Det er der nu rådet bod på.
Af afleveringer i øvrigt kan nævnes arkivalier fra byens svømmeklubber, Gjesing Antenneforening, arkivalier fra tempelridderne i Danmarksgade (logebygningen,
hvor Spisestuen nu holder til), Håndboldklubben KVIK, Ny
Rosenborg Bageri, vandrebøger fra Hedelundgaard, arkivalier fra Ældresagen i Esbjerg, arkivalier fra Cirklen (et
fællesmøde for kvinder fra Esbjerg), arkivet efter B & G
Kommunikation A/S, og lige ind under jul blev vi kaldt til
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Herning for at hente den første forhandlingsprotokol fra
Vestkraft og en masse albums med fotos af transformatorstationer og elmaster af diverse typer og fra forskellige
perioder. Der er også blevet indleveret digitale fotos fra
forskellige stadier af opførelsen af én af de mest markante
konstruktioner i Esbjergs omgivelser: To nye vindmøller af
kolossale dimensioner i Måde. At få de gode skud i kassen
krævede god tid og viden om projektstatus.

En vinge til én af vindmøllerne i Måde er ved at blive monteret den
24. november 2015. Vingen er 80 meter lang og vejer 30 tons.
Foto: Erling Christensen. EBA 85212-389.

I geografisk forstand er lokalhistorien stadig lokal, men
interesse- og opmærksomhedsgruppen er global. I 2013
fik vi en aflevering tilsendt fra Australien. I 2015 kom
indleveringerne fortrinsvis fra Danmark, men fra Sverige
har vi modtaget en dagbog fra en pigespejdertrop kaldet
Flammen, og fra Bruxelles har vi modtaget en brevveksling
fra besættelsestiden fra familien Blichfeldt. Den mest specielle indlevering i 2015 var dog den regnskabsbog, som
gårdejer Hans Pedersen fra Rørkjær førte fra 1819-1821.
En del lovgivning har som bekendt svært ved at slå igennem i Vestjylland (tænk bare på moms og lignende), og
at det ikke er et nyt fænomen, illustrerer Hans Pedersens
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Et eksempel på senere skotøjshandler Børge Nissens reklamefotografier: Der
laves reklame for Bundgaard Textil i oktober 1963 (eller rettere: Der slås på
tromme for Bundgaard Textil, Strandbygade 4). Det skete bl.a. foran Africano på
hjørnet af Stormgade og Kongensgade. Foto: Børge Nissen. EBA 84903-589.

regnskabsbog meget vel. Han drev nemlig købmandshandel, selv om det på den tid var forbeholdt købstæderne
Ribe og Varde, men trods adskillige besøg af toldere og
politibetjente lykkedes det dem ikke at tage ham i ulovligheder. Dog valgte han selv efter nogle år at indstille virksomheden, formodentlig mens legen var god.
En anden aflevering, der er grund til at fremhæve, er
fotograf Holger Bundgaards negativarkiv. I mange år var
han fotograf ved bl.a. Jyllands-Posten og dækkede bl.a.
Esbjerg og Fanø. Hans negativer herfra – både analoge og
digitale – er blevet afleveret til os. Endnu en arbejdsopgave venter. Og apropos fotografier – det er næppe almindelig kendt, at senere skotøjshandler Børge Nissen også
var reklamefotograf. En datter har i hvert fald afleveret en
skotøjsæske negativer, der viser denne ikke så kendte side
af hans karriere i begyndelsen af 1960erne.
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Hvad der indleveres til Esbjerg Byhistoriske Arkiv, gennemgås efterfølgende gennem en længere proces. Arkivalier
skal soigneres, ordnes og registreres, analoge fotos digitaliseres m.m., inden de er klar til brug. Der foregår således et
stort arbejde bag kulisserne for at gøre afleveringerne klar
til brug. 175 nye arkivfonds blev der oprettet i 2015, men
derudover blev der lagt senere afleverede arkivalier i en
række allerede eksisterende arkivfonds, hvilket ikke fremgår af statistikken. Af billeder blev der registreret 7.756,
hvilket i stort omfang var negativer fra arkivets gamle samling, som aldrig tidligere havde foreligget som positiv. Det
har ført mange interessante nyopdagelser med sig. Endelig
blev der nyoprettet 326 udklipsmapper, foruden der blev
tilført udklip til allerede eksisterende mapper.
Arbejdet med Esbjergs fotografiske historie er bl.a. muligt på grund af de to tilknyttede fotografer, hvoraf den
ene typisk arbejder med digitalisering af analogt materiale, den anden med aktuel dokumentationsfoto. I den
sidstnævnte forbindelse er der bl.a. fotograferet bygninger, landskaber, veje og ved diverse begivenheder. For kommunens kommunikationsafdeling mere specifikt er der
blevet lavet optagelser til Medarbejderbladet, Min Forvaltning, Direktionsnyt, Esbjerg Kommunes hjemmeside,
kommunes Facebook-side samt til diverse pressemeddelelser. Endvidere blev der fotograferet ved EM i Curling, og
disse fotografier blev brugt til pressemeddeler for Esbjerg
Kommune og World Curling Federation. Endvidere blev
der fotograferet til Esbjerg Kommunes nye app Esbjerg
Live. For Esbjerg Kunstmuseum er der blevet fotograferet
til pressemeddelelser om udstillingerne, som efterfølgende er blevet gennemfotograferet til dokumentation. For
Fiskeri- og Søfartsmuseet er der blevet fotograferet til kataloger, hjemmeside og Facebook. I løbet af et år giver det
en betydelig billedproduktion. Af digitaliseringer er det
blevet til 10.656 stk. og af nyoptagelser 24.859, og af disse
har fotograferne endvidere registreret 1.583 optagelser
i Fotoweb, som er arkivets digitale visningsplatform for
fotos og video. Opgaven med at udvide Fotoweb, så det
også kan håndterer videofiler, blev gjort færdigt i 2015.
Det er imidlertid ikke kun de mange indleveringer fra
borgere og virksomheder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv arbej18
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der med. En del af arkivets medarbejdere har ansvar for
Esbjerg Kommunes arkiv med det, der i arkivsprog hedder
§7-sektionen. Den arbejder på to fronter: Det såkaldte mellemarkiv, som har fokus på analoge arkivalier (papir), og
eArkivet, der fokuserer på digitale arkivalier. Mellemarkivet fortsatte de foregående års store arkivindsamlingsarbejde. I løbet af årets første måneder modtog det arkiverne fra de seks folkeskoler, der ikke havde afleveret i løbet
af 2014. Senere på året modtog mellemarkivet arkivet fra
den kommunale tandpleje, hvilket betød afslutningen på
arkivindsamlingen på skoleområdet, der var blevet igangsat i samarbejde med Skoleadministrationen tilbage i 2013.
I løbet af året modtog mellemarkivet desuden arkiverne fra
andre institutioner, bl.a. Bofællesskabet Edelsvej, Vestkysthusene, Forsorgshjemmet, CSV samt en række ældrecentre.
I det fleste tilfælde var der tale om supplerende materiale
til tidligere afleveringer. Desuden modtog mellemarkivet
afleveringer fra Husleje- og Beboerklagenævnet, Byrådssekretariatet, Vej & Park, Byggeri samt Kultur & Fritid.
I løbet af første halvår blev der gjort en særlig indsats
med indsamling af arkiver på familie-området. Som følge
af Kulturministeriets beslutning om indførelse af et midlertidigt kassationsstop for børne- og ungesager indledte mellemarkivet og Esbjerg Kommunes Børnecenter en
indsamling og aflevering af børnesager fra de forskellige
institutioner og afdelinger under Børnecentret. Det førte
til aflevering af børnesager fra Hjemmehosstøtten, institutionerne Topsand, Stjerneskuddet, Sydstjernen, Nordstjernen og Ulvevej, Døgninstitutionen Stormgade 6, Ungehus
– Ungecenter, Familieværkstedet samt Psykologisk Center
for Børn & Unge. Sidstnævnte havde langt den største
mængde arkivalier og valgte efter aftale med mellemarkivet at lade mellemarkiv-sektionen forestå arbejdet med
pakning, rensning og sortering af de mange sager.
En udefrakommende og stor arbejdsopgave i 2015
var det tilsyn med kommunernes arkivforhold, som Rigsarkivet gennemførte i foråret. For os betød det, at flere
hylde-kilometer kommunale arkivalier i nær- og fjernmagasiner skulle gennemgås, for at vi kunne udfylde indberetningerne til Rigsarkivet. Ydermere skulle vi indsamle
relevante, supplerende oplysninger hos de afdelinger og
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institutioner, der endnu ikke har afleveret deres arkiver til
mellemarkivet i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. I alt blev der
indhentede oplysninger fra 15 kommunale institutioner
og afdelinger, og hos to institutioner blev der foretaget en
egentlig arkivbesigtigelse. Tilsynet omfattede også digitale arkivalier og arbejdet hermed, og det var en stor glæde
i august at modtage tilbagemeldingen fra Rigsarkivet. Der
var ingen bemærkning, hvilket betød tilfredshed med Esbjerg Kommunes oplysninger.
I lighed med de foregående år har mellemarkivet også
ekspederet i de kommunale arkivalier til den kommunale
administration. I løbet af året modtog mellemarkivet i alt
ca. 600 rekvisitioner på kommunale sager og akter, og de
er blevet skannet og leveret digitalt til rekvirenterne. Endvidere er der året igennem blev gjort et stort arbejde med
at klargøre det store arkiv fra Esbjerg Kommunale Sygehus
(Centralsygehuset) til registrering. Endelig er der udført et
større bevarings- og kassationsarbejde i mellemarkivets
fjernmagasiner i Ribe og Bramming samt ordnet og registreret en større mængde skole- og institutionsarkiver.
Den anden afdeling af §7-sektionen er e-Arkivet, som
arbejder med digitale arkivalier, herunder test, opbevaring
og fremsøgning af oplysninger. I 2015 blev arbejdsområdet
udvidet til et samarbejde med de fem sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Vejen.
Blandt ny-tilføjelserne fra Esbjerg til e-arkivet i 2015 kan
nævnes to arkiveringsversioner af eDoc, der var Esbjerg
Kommunes centrale ESDH-system indtil den 31. december
2013. De dækker tiden tilbage til kommunesammenlægningen i 2007 og indeholder derfor mange væsentlige data
om kommunens virke i denne periode. Sammenholdt med
de øvrige arkiverede data fra vore samarbejdspartnere er
den samlede datamængde i e-Arkivet derfor også forøget
væsentligt og udgør således nu hele 13,3 TB. Ligesom i de
foregående år udførte e-Arkivet i 2015 programmering i
forbindelse med den fortsatte publicering af databaser på
arkivets hjemmeside.
Nyttige og efterspurgte oplysninger fra arkivalier risikerer let at lande på hylder og i skuffer og skabe, men
siden april 2006 har der ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv været tilknyttet frivillige, som fortrinsvis indtaster oplysnin19
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ger til publicering via arkivets hjemmeside. Ved udgangen
af 2015 var der tilknyttet 47 frivillige, hvoraf seks har været med siden 2006. Af de frivillige arbejder 33 med indtastning i forskellige databaser, som fortrinsvis indeholder
personoplysninger. Lige inden jul blev arbejdet med indtastning af Mortensens Sedler afsluttet, og via dem er der
blevet skabt en let tilgængelig indgang til livet i det vestjyske fra ca. 1600-1850. De øvrige syv frivillige har meget varierede opgaver som f.eks. sortering af arkivalier, sortering
af udklip, skanningsopgaver og udarbejdelse af historiske
tekster. De frivillige medarbejdere arbejder hver uge med
et individuelt omfang, varierende fra tre til 12 timer.
Interessen for fotografi er stor, og vi arbejder på at digitalisere vores analoge optagelser samtidig med, at fotograferne sikrer nyoptagelser fra havn og by. Arbejde med fotografi er tidskrævende, for med de moderne teknikker er
det muligt at lave bedre billeder end før – og med hensyn
til nyoptagelser – flere. Samtidig giver digital registrering
mange flere søgemuligheder, end man kendte til tidligere,
så det handler også om at få billederne registrerede samtidig med at udnytte metadata fra de tekniske systemer.
Lige nu er næsten 50.000 digitaliserede fotos søgbare, og
omkring 16.000 venter på at blive forsynet med metadata
(tid, sted, personer eller hvad vi ellers har af oplysninger).
Og – som nævnt – bliver der ved med at komme nyt materiale til. I 2015 er der bl.a. blevet arbejdet en del med
fotograf Kromann fra Fanø, og ud over en database, der
bygger på hans negativprotokoller, er en lang række optagelser blevet digitaliseret og efterfølgende registreret.
Det har efterfølgende betydet ganske mange bestillinger
af Kromann-billeder. Og det er så blot et enkelt af de områder, hvor der er arbejdet med fotografi i løbet af 2015.
Omkring årsskiftet 2013/2014 flyttede det daværende
Esbjerg Idrætsarkiv og DGI-Sydvest Historiske Arkiv ind i
Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Siden har de frivillige medarbejdere ved Idrætshistorie For Frivillige arbejdet ihærdigt
med registrering af de to arkivers samlinger i Arkibas5, så
de bliver søgbare på landsplan gennem arkiv.dk, der blev
taget i brug i 2015. Arbejdet er nu så langt, at offentligheden snart kan præsenteres for nogle af de mange interessante fotos og arkivalier i samlingerne.
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I medarbejderstaben i Esbjerg Byhistoriske Arkiv indgår
også en arkivkonsulent. Hans hovedopgave er at hjælpe
arkiverne i det tidligere Ribe Amt i arkivspørgsmål, hvilket
bl.a. sker gennem afholdelse af kurser, hvoraf Arkibaskurserne er blandt de mest populære. Også frivillige arkivfolk
skal kunne Arkibas-registreringsprogrammet, men derudover er der løst konkrete og lokale problemer i arkiverne
ved besøg eller pr. telefon. Redaktion af arkivernes beretninger til publicering digitalt er yderligere en stor arbejdsopgave.
Centralt i arkivets virksomhed er formidling, og som tidligere år er der blevet afholdt kurser i slægtsforskning og
gotisk skriftlæsning i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Folkeuniversitetet har også været samarbejdspartner m.h.t. søndagsmatineer og fyraftensforedrag – ja,
det forekommer faktisk, at vi må lukke døren før tid til
nogle af disse arrangementer, fordi der ikke er plads til
flere mennesker i Samlingssalen. Hanne Fogtmann Iversen
har som tidligere år samlet deltagere til Kend-din-kommune-arrangementerne og fortællerækken Mit Esbjerg. Til

Samlingssalen var fyldt til Billedaften 50 d. 25. februar 2015. En del deltagere
har hånden oppe som svar på spørgsmålet: »Hvem ønsker flere billedaftener?«
Foto: Brian Kristensen. EBA Q18176-037-1384.
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de mest populære arrangementer hører Billedaftenerne,
hvor de 70 billetter som regel er udsolgt på under 30 minutter. Af billedaftener blev der holdt fire i 2015, hvor der
i gennemsnit blev vist omkring 200 fotos pr. gang. Der arbejdes stadig med fotograf Bøllings billeder, fortrinsvis fra
begyndelsen af 1960erne, og kommentarerne er mange
og gode. Uden denne håndsrækning fra de engagerede
deltagere ville de viste billeder ikke blive registreret i så
høj kvalitet, som tilfældet er. Samtidig er det meget stemningsfyldte aftener, ikke mindst som den 25. februar 2015,
hvor jubilæet med Billedaften 50 blev markeret med flot,
dekoreret lagkage.
Historie er en god »oplevelseskammerat«, og historie
findes overalt, hvis bare nogen gør opmærksom på den
eller fortæller om den. Det oplever arkivet ved de mange
henvendelser fra foreninger og skoler, som ønsker foredrag om byens historie eller oplæg om særlige perioder.
Byvandringer har et stort publikum, og tilsyneladende kan
de have en hurtig, afsmittende virkning. I 2015 kom der
en henvendelse fra en mand, hvis hustru havde været på
en byvandring en lørdag eftermiddag i forbindelse med
en rund fødselsdag. Søndag mailede han for at bestille en
gentagelse af byvandringen dagen efter ind under spisetid
– om muligt, naturligvis – for nu havde han selv fødselsdag, og han ville gerne give sin familie et indblik i byens
historie og den oplevelse, hans hustru havde haft. Ud over
privat arrangerede byvandringer har Esbjerg Byhistoriske
Arkiv også medvirket ved tilflytterbyvandringer samt haft
12 offentlige byvandringer i samarbejde med Esbjerg Turistkontor hen over sommeren. Til foredrag og ved byvandringer har der deltaget omkring 2.500 personer.
I årshjulet for Esbjerg Byhistoriske Arkiv ligger som regel også en kulturhistorisk hverdagstur eller to, som andre
aktiviteter nu tillader det. I 2016 blev det til to dagsture,
hvoraf forårets tur gik til Venø i Limfjorden. På turen indgik bl.a. besøg i én af Danmarks mindste kirker, men også
en rundvisning i Venø Fish Farm, der har specialiseret sig
i opdræt af bl.a. fiskeyngel til udsættelse i de indre danske farvande. Ved besøget var der endvidere mulighed for
både at forsøge at åbne samt at smage østers, hvilket kun
overraskende få deltagere havde lyst til at prøve.
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Med 50 deltagere i turen til Venø var Venø Kirke fyldt til sidste plads,
da gruppen besøgte kirken. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. EBA
Q19153-076-1406.

Eftersommerens kulturhistoriske hverdagstur fandt sted
den 26. august 2018 og havde titlen Kirke og kloster. Som
udgangspunkt var turen arrangeret i forlængelse af det
kursus i Europas historie, som Esbjerg Byhistoriske Arkiv
kører i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, og
hvor emnet havde været Danmark før reformationen. Besøgsstederne var Asmild Kirke og Øm Kloster, og som på
de øvrige ture var der sørget for passende fortæring undervejs.
Et nyt tilbud i 2015 var kulturhistoriske cykelture, som
blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Cyklistforbunds Esbjerg-afdeling. Den første blev afholdt den 20.
maj med Roborg som hovedattraktion. Ca. 30 personer
deltog i cykelturen. En planlagt tur til Russerhulen i Grimstrup Krat i efteråret måtte dog aflyses, da eftersommeren
blev så regnfuld, at næsten ingen deltagere meldte sig.
De digitale medier betyder også lettere adgang til kontakten med brugerne. Det sker bl.a. via arkivets nyhedsservice, som ved udgangen af 2015 havde 683 abonnenter.
De orienteres løbende om arkivets aktiviteter og tilbud
om bl.a. nyudgivne bøger. I december blev tilbuddet desuden suppleret med en digital julekalender. I marts blev
Niels Frederiksens bog om Esbjerg sejlskibe præsenteret,
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De ca. 30 deltagere i den kulturhistoriske cykeltur til Roborg den 20.
maj 2015 er ved at være nået frem. Turen var arrangeret i samarbejde
med Dansk Cyklistforbunds Esbjerg-afd. Før det kulturhistoriske stof
blev serveret, blev der budt på forfriskninger. Foto: Jørgen Dieckmann
Rasmussen. EBA Q19132-076-1405.

i juni forelå Sønderris – stedet for aktiviteter, og en endelig udkom bogen om Zions Kirke 1914-2014 den 11. oktober 2015, som arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
har skrevet. Årets sidste udgivelse var Esbjerg-kalenderen
2016, som arkivar Lars Hyldahl Brockhoff har udfærdiget
med sikker hånd.
Uden dramatik blev året dog ikke, for store besparelser
i Esbjerg Kommune ramte også Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Næsten 500.000 kr. risikerede arkivet at skulle reducere sit
budget med, hvilket bl.a. truede frivillige-enhedens fortsatte eksistens. Læserbreve henvendelser til politikerne
m.m. fik dog størstedelen af besparelsen fjernet, så arkivet
endte med en besparelse på 66.000 kr. Den havde vi naturligvis også gerne været foruden, men den forhindrer ikke
videreførelsen af frivilligeprojektet. Det var nemlig lederstillingen, der var i spil.

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Farup Skole, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe. Tlf.: 75 41 03 73
Åbningstid: Torsdag i ulige uger kl. 15.00-17.00
Leder: Mette Lind, Farup Kirkevej 29 A, 6760 Ribe
Tlf.: 45 80 82 56
Arkivets postadresse: Farup Kirkevej 29 A, 6760 Ribe
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com
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Arkivet har arvet et billede fra Johanne Hansen af hendes
fars gård. Vi hentede det i Gredstedbro, og det hænger nu
i arkivet.
Arkivet deltog i SVAs generalforsamling i Næsbjerg den
18. marts, både med Ragna og Jørgen Weidinger, Susanne
Møll og Mette Lind. Vi fik lækre gule ærter, og bagefter
var der foredrag om pesten i Ribe Amt 1659. Ragna og
Jørgen deltog også i arkivernes sommerudflugt.
Vi holdt åbent hus i arkivet den 9. april, denne gang
annonceret via SMSer og en meddelelse i Marsk & Muld.
Der kom 13 interesserede gæster.
I efteråret fik vi tildelt en IT-pedel, som kom to timer pr.
uge indtil 1. december, hvor ordningen holdt op. Der var
ikke mange, der gjorde brug af hans viden, men arkivets
medarbejdere havde stor glæde af ham.
Registreringen af huse i lokalområdet er i fuld gang,
og Ivan og Villy er nået langt. Det drejer sig om huse/ejendomme fra 1842 til nu. Vi har fået flere henvendelser –
langt de fleste har vi kunnet hjælpe.

Grimstrup Sognearkiv
Grimstrup Skole, Skovbrynet 2, 6818 Årre
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 15.00-17.00 samt
efter aftale
Leder: Hjørdis Larsen, Egelundvej 22, Grimstrup
6818 Årre. Tlf.: 75 19 12 87
Arkivets postadresse: Egelundvej 22, Grimstrup,
6818 Årre
E-mail: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk
I Grimstrup Krat har vi en mindesten – »Russerhulestenen«
– til minde om to russiske krigsfanger, som i 1944 undslap
tyskerne og gemte sig i en selvlavet hule i skoven indtil
befrielsen den 5. maj 1945. Russerhulestenen blev rejst i
1990. Stenen blev fundet på forhenværende gårdejer Niels
Ove Thøgersens mark på Dalmosevej i Grimstrup. Det var
meningen, at den skulle forsynes med en metalplade med
inskription, men billedhugger Hjalmar Sonne, Esbjerg ville
indhugge motiver og tekst på stenen for næsten samme
beløb, som metalpladen ville koste. På bagsiden af stenen
står følgende:
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2 RUSSISKE FANGER I NØD
BLEV REDDET
AF GÆVE
GRIMSTRUPBORGERE
FRA DØD
Provst Niels Carl Lilleør, som var barn i Præstegården under
besættelsen, havde fostret ideen til mindet og han afslørede den smukke Russerhulesten. I anledning af at stenen
den 5. maj 2015 havde stået der i 25 år afholdt Grimstrup
Sognearkiv et lille arrangement. Vi indbød alle i sognet til
at deltage. Kl. 19 mødtes vi ved skovkanten ved gården
Egedal, og gik i samlet flok til mindestenen, hvor der blev
sunget et par sange og tidligere formand for Grimstrup
Sognearkiv Leo Nissen, som også var med til indvielsen i
1990, holdt tale.
Efter turen til stenen var der dækket op til kaffebord i
biblioteket på Egekratskolen, hvor der også blev vist billeder, film og lydoptagelser fra afsløringen af stenen i 1990.
Grimstrup Sognearkiv har forpligtet sig til at holde stenen.
Lige nu er den ret medtaget af vejr og vind, så vi skal i
gang med sæbe, børster og vand. Bagefter skal den males
op med ny maling.

Tur til Russerhulen.
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Guldager Sognearkiv
Guldager Skolevej 4, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 18.30-21.00 samt
efter aftale
Kontaktperson: Marie Bertelsen. Tlf.: 75 11 58 51
Arkivets postadresse: Marie Bertelsen, Skelbækvej 19,
6710 Esbjerg V
E-mail: moghjb@esenet.dk
Året 2015 har været præget af flytteplaner i Guldager
Sognearkiv. Allerede i marts måned blev der taget kontakt
til Esbjerg International School, om der var ledige lokaler,
der eventuelt kunne benyttes som arkiv. Lige fra den første henvendelse har vi mødt stor hjælpsomhed fra skolens
side, og man oplyste os om, at der var ledige kælderlokaler
under den tidligere inspektørbolig.
Inden en sådan flytning kunne finde sted, var der en del
formelle ting, der skulle falde på plads. Sagen skulle gennem skolens bestyrelse, lokalerne godkendes af arkivkonsulenten, og aftalen drøftes igennem og underskrives af
begge parter, inden den sidste brik faldt på plads den 18.
november 2015 og vi modtog nøglerne til de nye lokaler
først i december. Foran os ligger lidt renoveringsarbejde
og en flytning, men vi glæder os meget til at åbne arkivet
i de nye omgivelser.
Samtidig med flytteforhandlingerne har vi arbejdet i arkivet med sortering, registrering og gennemgang af allerede registreret materiale, inden det sendes ud på nettet.
Arkivets nye medarbejder, Ole Schultz, har skannet alle arkivets billeder ind, så de er klar til registrering.
I forbindelse med byfesten, der i 2015 var udnævnt som
en »Farmerfest«, lavede vi en fotoudstilling med titlen »Livet på landet«, der viste det daglige liv på landet, som det
var for tidligere generationers landmænd.
Arkivets bidrag til bladet Nordvestnyt har i 2015 været
en årsberetning samt en lille intro til »Livet på landet« og
en artikel om det første byggeri i et villakvarter i tresserne:
»Nybyggerne på Skelbækvej«. I løbet af året har arkivets
medarbejdere deltaget i kurser og en temaaften om opgraderingen til Arkibas5 samt arkivernes årsmøde i marts
måned.
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Besøgstallet er ikke stort, men antallet af henvendelser
over nettet vokser. I rigtig mange tilfælde kan vi hjælpe
med oplysninger, men alle henvendelser bliver besvaret.
Som det fremgår af beretningen har 2015 været et spændende år, hvor vi skulle forberede os på at sige farvel til de
lokaler, der har rummet arkivet i over 20 år, og flytte i nye
omgivelser.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag hver måned kl. 19.00-21.00,
2. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt efter aftale
med lederen
Leder: Jefrey Andersen, Østparken 30, 6690 Gørding
Tlf. 75 17 88 75
Arkivets postadresse: Nora Olesen, Birkevænget 9,
6690 Gørding
E-mail: bjerg@olesen.mail.dk
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk
Arkivet har i 2015 modtaget 11 afleveringer. Vores lokalhistoriske aften i januar var velbesøgt. Anne Lise og Anders Haahr Jensen, Bramidan, fortalte om virksomheden i
Bramming. Anne Lise og Anders købte i 1975 Brdr. Lungholdts smedeforretning i Sct. Knuds Alle, hvor Ugeavisen
og Lægehuset ligger i dag. De første år blev der produceret forskellige maskiner til landbruget. I 1981 fik firmaet
en forespørgsel fra Bramming Kommunes genbrugsplads,
om de kunne fremstille en presser til pap og papir. Det blev
begyndelsen på en produktion af de kendte ballepressere,
som i dag står ved butikker og virksomheder i ind- og udland. Firmaet producerer også sorteringsanlæg til postvæsenet i Danmark og Norge. I dag er der ansat 86 medarbejdere i firmaet, som også har servicevogne kørende i hele
landet. En spændende aften i ord og billeder.
I august havde vi en gadevandring, denne gang med
Godthåbsvej, Mosevej, Østergade, Søndergade og Møllegade som mål. Vi afsluttede med kaffe ved Spar købmanden, og der var ca. 30 deltagere.
Årets højdepunkt var arkivets 40 års jubilæum, som blev
markeret med et lille jubilæumsskrift og et åbent-hus arBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

rangement den 14. november. Vi havde rigtig mange besøgende, ca. 60 personer. Der var besøg fra naboarkiver,
af Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Arkivudvalget for
Esbjerg Kommune, byens borgere og andre arkivinteresserede. Vi er meget glade for den store opbakning. Nora
Olesen havde samtidigt 40 års jubilæum i arkivet, og blev
også fejret.
Vi registrerer i Arkibas, både arkivalier og billeder. Henning Nielsen skanner billeder ind, så de kan ses på Arkiv.
dk. Leif Køhler Jensen arbejder med vores hjemmeside og
Facebook. Hjemmesiden har i 2015 været set ca. 24.000
gange. Vores udklipsbog sørger Johanne Marie Ravn for
- hun redigerer også siden »Det sker«, i Lokalhistorisk Forening for Brammingegnens Årbog, som arkivet også leverer artikler til, og Vagn Olesen fotograferer.
Vi har fået en god kontakt til Gørding Skole og aftalt
besøg af 4–6. og 8. klasserne i 2016. Det glæder vi os meget til. Til 2016 planlægger vi også en kirkegårdsvandring
på Gørding Kirkegård.

Historisk Samling fra Besættelsestiden
Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-16.00 og onsdag kl. 10.0016.00
Leder: Henrik Lundtofte
E-mail: henlu@sydvestjyskemuseer.dk
Hjemmeside: www.hsb.dk
Mere end noget andet var året på Historisk Samling fra
Besættelsestiden (HSB) præget af arbejdet med udstillingen »Modstand«, der åbnede i maj, og de mange afledte
tiltag med bl.a. bogudgivelse, foredrag og omvisninger.
Det er imidlertid ikke kun formidling, der har været dagsordensættende i 2015 – forskningsmæssigt har det også
været et aktivt år, ligesom arkivet atter har modtaget
nogle fine afleveringer og været ramme om mangeartede
aktiviteter.
Forskning
I november udkom Palle Andersen og Mona Jensens værk
»Tyske krigsforbrydelser 1939-45 og den danske illega24
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le presse« på Syddansk Universitetsforlag. Bogen er den
første dansksprogede fremstilling, der på grundlag af international forskningslitteratur kortlægger Hitlerregimets
krigsforbrydelser i det besatte Europa. Desuden udnytter
bogen HSBs store samling af illegale blade og bøger til
at give indblik i den tilgængelige viden om forbrydelserne under krigen og demonstrerer dermed på en original
måde arkivets potentiale. Bogen blev udgivet med støtte
fra Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse og Landsdommer V. Gieses Legat.
I tilslutning til udstillingen Modstand udkom Mona
Jensen og Henrik Lundtoftes bog »Modstand. Træk af
modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming«. Bogen
er søgt formidlet i en lettilgængelig og populær form,
men bygger samtidig på primærstudier og danner således
grundlag for yderligere forskning i den sydvestjyske modstand. Modstand blev udgivet med støtte fra Lida og Oskar
Nielsens Fond samt fra KrogagerFonden.
På forskningsfronten har Henrik Lundtofte desuden arbejdet videre med en række større bidrag til antologien
»Hitlers mænd«, der redigeres af Det Kgl. Biblioteks forskningschef John T. Lauridsen og Henrik Lundtofte, og efter
planen skal udkomme sidst i 2016.
Formidling
HSB har i sine snart 30 år som offentlig tilgængelig arkivinstitution bestræbt sig på at favne bredt i formidlingen
af besættelsestiden og 2. Verdenskrig, og her har arkivets
fusion med Sydvestjyske Museer i 2013 været en meget
markant styrkelse pga. museets mange formidlingsmuskler. Det demonstrerer særudstillingen Modstand, for efter
publikums reaktioner at dømme lykkedes HSB og Formidlingsenhedens ambitioner om at nå både børn og voksne – både de legesyge og »nørderne«, der gerne vil gå
i dybden. Udstillingen har et skarpt fokus på modstandskampen, dens udvikling og hovedaktører i Sydvestjylland,
den er forskningsbaseret og blev som nævnt fulgt af en
bogudgivelse, men den rummer samtidig hands-on-aktiviteter for gæster i alle aldre og mulighed for at se pluk af
HSBs videointerviews med tidligere modstandsfolk. Udstillingen, der åbnede 3. maj ved et velbesøgt arrangement
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og fik flot forhåndsomtale i de lokale medier, blev støttet
af Frihedsmuseets Venners Fond.
HSB arrangerede fire forelæsninger, der bevægede sig
fra det regionale til det store perspektiv. I foråret fungerede foredragene som optakt til udstillingsåbningen i maj:
Således berettede Henrik Lundtofte om sabotagen i Sydvestjylland, mens Mona Jensen fortalte om modstanden i
kulissen, dvs. de mange hjælpere, flugtrutenetværk osv. i
regionen. Efterårets foredrag kredsede om historieforvaltning. Professor emeritus Claus Bryld, RUC, forelæste om de
store europæiske efterkrigsdebatter om krig og totalitarisme, mens ph.d. Lars-Martin Sørensen fra Det danske Filminstitut gjorde rede for danske spillefilm efter 1945 og deres
billede af besættelsesårene. Forelæsningerne tiltrak gennemsnitligt godt 40 tilhørere og var som vanligt arrangeret
i et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Derudover har HSB bl.a. været besøgt af gymnasieelever fra Esbjerg Gymnasium, og ikke mindst har arkivets ansatte og tilknyttede fungeret som omvisere i modstandsudstillingen for en snes grupper – fra folkeskoleklasser
over en hel årgang HTX’ere fra Rybners til foreninger m.fl.
Hvad den netbaserede formidling angår, fører HSBs hovedadresse www.hsb nu til Sydvestjyske Museers websted,
hvor HSB er fuldt og flot integreret. Derudover tilbyder
HSB stadig to websites, der begge har været flittigt frekventeret i 2015 med hhv. 34.000 besøg på www.besaettelse-befrielse.dk og godt 30.000 på www.illegalpresse.
dk. Arkivet udsendte i årets løb to trykte nyhedsbreve, der
præsenterede nyt fra HSB og forskning. Både vinter- og efterårsnummeret udkom i oplag på små 700 stk. Der er endvidere fortsat en del forespørgsler til HSB med toppunkter
omkring jubilæerne og udstillingsåbningen i maj og dertil
mod årets slutning.
Sammen med to bogudgivelser og et foredrag har
Mona Jensen skrevet en boganmeldelse og i samarbejde
med Formidlingsenheden og Esbjerg Kommune udarbejdet formidling af det store bunkeranlæg i Strandskoven.
Palle Andersen udgav sammen med Mona Jensen »Tyske
krigsforbrydelser 1939-45 og den danske illegale presse«,
og har udgivet en introduktion til Holocaust samt skrevet
en boganmeldelse.
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Foruden en række omvisninger i Modstand holdt Henrik
Lundtofte i årets løb 11 foredrag og skrev to boganmeldelser. Desuden er han projektleder i etableringen af Besættelsesværksted- og udstilling på Esbjerg Museum i tæt
samarbejde med Formidlingsenheden og Myrthuegård og
er engageret i Skoletjenestens udvikling af Læringscenter
for Holocaust og Folkedrab. Endelig underviste Henrik
Lundtofte i efterårsmånederne to dage om ugen på historiefaget på Aarhus Universitet. I hans fravær varetog Palle
Andersen, Rasmus Therkelsen og Mona Jensen på skift besvarelse af forespørgsler, registreringsopgaver og digitalisering. Rasmus Therkelsen sørgede endvidere for at samle
indekseringen af det illegale Information, der således kan
tilgængeliggøres i 2016.
HSBs frivillige
For en arkivenhed som HSB er frivillige en forudsætning
for at kunne iværksætte aktiviteter. I forbindelse med
opbygningen af særudstillingen løste arkivets frivillige
mange forskellige opgaver: Leif H. Thomsen ydede en
stor indsats i forbindelse med den fysiske etablering, Niels
Lykke-Kjeldsen digitaliserede fotos og forærede desuden
HSB det fotografi, der blev udstillingens signatur, Benneth
Østergaard Petersen digitaliserede videointerview, mens
Verner Blom og Lise Østergaard Petersen bl.a. har registreret omtale af begivenheder i Sydvestjylland i illegale
medier. Verner Blom bidrog desuden til Levende Viden
2015 med en artikel om Spaniensfrivillig Aninus Madsen
fra Esbjerg, der omkom under den såkaldte dødsmarch fra
Stutthof i vinteren 1945.
Afleveringer
HSB modtog i 2014 16 afleveringer af arkivalier og bøger.
Det var bl.a. utrykte kopier af breve fra og til en dansk
fange i Sachsenhausen, en større samling illegale blade og
bøger fra Aalborg Universitet og en dagbog ført 1939-44
af en esbjergensisk husmor.
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Hjerting Lokalarkiv
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V
Tlf.: 29 11 62 30
Åbningstid: 2. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00
Leder: Grete Gregersen, Klipperen 10, 6710 Esbjerg V
Tlf.: 29 65 94 90
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk
2015 har været et rigtigt godt år for vores arkiv. Vi har fået
rigtig mange indleveringer og forespørgsler om slægtsforskning og meget andet. Vi har også fået en del malerier, og vi er jo så heldige at holde til på en gammel gård,
som er lavet om til medborgerhus. Huset mangler billeder,
og her kommer vi med vore gaver til stor glæde for alle,
som kommer i huset. Vi har desuden fået indrammet to
store plancher fra tidlige udstillinger, som også hænger i
huset.
I foråret var vi i kirkens lokaler for at holde et foredrag
om vor sogns fader, sognerådsformand gennem rigtig
mange år (37) Hans Wulff Ølgård Nielsen. Han var også
fisker og have rigtig mange andre opgaver, der skulle løses
– bl.a. var han med til at opdyrke heden, og han var også
medlem af Hjerting Fiskeriforening.
Vi har for flere år siden fået en meget stor indlevering
fra Hjerting Fiskeriforening. I år er den blevet sorteret og
her fandt vi noget rigtigt spændende. Tegninger til foreningens fane og en regning fra H. Blichfeldt på 997 kr. 54
øre. Fanen skulle indvies den 11. april 1942, hvor Hjerting
Fiskeriforening havde 50 års jubilæum. I gemmerne fandt
vi mange spændende ting, bl.a. et gavebrev fra Claus Sørensen på 1.000 kr. Det var Claus Sørensen som etablerede
isværket på Esbjerg havn ca. 1926.
Atter oprandt dagen, hvor der igen skulle være Marbækdag. Det var en rigtig god dag med rigtig mange gæster. En af gæsterene, som var over 90 år, var et barnebarn
af Holger Drachmann. Hun var rigtig spændende at tale
med. Vores udstilling omhandlede kvindernes valgret i
1915. Her havde vi fundet flere billeder af markante kvinder fra perioden her i byen. Der var også flere plancher om
sejladsen til England i perioden 1847-1868.
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siges, det gav pote. Den 23. april blev vi inviteret til en
bid brød og en kop øl for at få overrakt en donation på
50.000 kr. Det var en af de dage, hvor det var svært at få
armene ned. Men det skulle ikke stoppe her, vi havde i
2014 været Badehotellets ejer Peter Petersen behjælpelig
med billeder til bogen Hjerting og Badehotellet fra 19142014. Herfra kom der en check på 5.000 kr. for vores hjælp.
Herfra skal der lyde en stor tak til Hjerting Grandelaug og
Hjerting Badehotel.
I efteråret havde vi et møde med bestyrelsen for Stiftelsen Jon og Dittes hus. Huset har store planer om at bygge
til det eksisterende, så det bliver rigtig stort med sal og
plads til mange aktiviteter. I den forbindelse er vi blevet
lovet mere plads, så det vil vi se frem til med stor glæde,
for er der noget vi mangler, er det mere plads.

Hjortlund Sognearkiv
Hjortlund Gl. Skole, Fårevej 16, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Sidste fredag hver måned kl. 14.00-17.00
samt efter aftale med lederen
Leder: Lauritz Lauritzen, Hjortlundvej 19, 6771 Gredstedbro. Tlf.: 75 43 10 40
Arkivets postadresse: Hjortlundvej 19, 6771 Gredstedbro
E-mail: la@lahjortlund.dk

Regningen for fane til Hjerting Fiskeriforening 1942.

I perioden 1852-1862 havde vi i Hjerting en landingsbro
ca. 250 meter ud i Ho Bugt. Den havde stor betydning for
Hjerting som udførselshavn på Vestkysten. Der blev udført
mange stude, kreaturer og landbrugsprodukter. Fra ca.
1847 var der også sejlads fra Hjerting - det foregik på den
måde, at bådene ankrede op ude i bugten, og fragten blev
sejlet i land på pramme.
Sidste år var vi til et »Grandestævne« i kirkens lokaler,
hvor vi viste en film om karetmagerne her i byen. Det må
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Der har igen i år været en del besøgende i arkivet, men
ellers går arbejdet med at registrere materialet fra vores
gemmer. En dag i sensommeren kom der et tordenvejr
ind over, og gjorde livet noget mere spændene end ellers,
både for os i arkivet, men også for de naboer vi har rundt
om os. Lynet slog ned og væk var både telefon, internet
og alt hvad vi havde af edb. Så vi var næsten slået tilbage
til start, og har været ude for at indkøbe nyt udstyr. En dyr
omgang skulle vi hilse og sige, men vi er oppe på hesten
igen, og vores hjemmeside er kommet godt fra start takket være Lauritz. På hjemmesiden kan man finde forskellige oplysninger fra sognet. Husk vi har åbent den sidste
fredag i hver måned.
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Hostrup Sognearkiv
Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt
efter aftale med lederen
Leder: Elna Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 26 91 65
Arkivets postadresse: Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V
E-mail: hostrupsognearkiv@bbsyd.dk
Fra arkivets årlige styrelsesmøde kan bl.a. fremhæves, at
den 6. april 2015 havde Hostrup Sognearkiv eksisteret i 20
år. I 2015 er arkivet blevet beriget med mange indleveringer af dokumenter, bøger og billeder.
Den 4. maj var arkivet medarrangør af en mindehøjtidelighed i anledning af 70 års dagen for Danmarks befrielse i 1945. Foreningen til bevarelse af mindestenen med
flagstang på Kokspangvej stod for arrangementet ved
mindestenen. Efterfølgende var deltagerne inviteret op i
arkivet. Her var der blandt deltagerne stor interesse for
arkivalierne, ikke mindst de røde ringbind med samtlige
matrikler m.v. i sognet tog kegler.
Som det har været en tradition gennem mange år deltog arkivet sammen med Hjerting Lokalarkiv i Marbækdagen den 31. maj på Myrtuegård. Vores del af udstillingen
var en omfattende beskrivelse af Hostrup Kirke og historien rundt om kirken før og nu. Esbjerg Museum og Museet for Varde By og Omegn var under planlægningen af
udstillingen behjælpelige med billeder af henholdsvis et
vievandskar og en »barselssaks«. Begge genstande stammer fra kirken, men er nu opmagasineret hos henholdsvis
Sydvestjyske Museer og Museet for Varde By og Omegn.
Der var en god søgning til vores stand, og vi fik mange
indskrevet i vores gæstebog.
Efter Marbækdagen fik arkivet besøg af to søstre, der
begge er født på Myrtuevej. De medbragte en DVD om
bl.a. livet på deres fødegård under krigen. Mødet med søstrene er blevet fulgt op af et større møde den 21. januar
2016, hvor også en bror deltog, men mere herom i næste
års beretning.
I oktober var Sjelborg Fritids– og Idrætsforening mødt
talstærkt op til arkiv-aften. Der blev udvekslet mange inBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

formationer, og sat »ting« på plads både for gæsterne såvel som for arkivet.
For at styrke samarbejdet har der i årets løb været et
par møder med Hjerting Lokalarkiv. I april måned 2015 tog
arkiverne initiativet til et større projekt om at komme Ho
Bugt rundt med historier og beskrivelser i form af billeder
og tekst på Nationalpark Vadehavets landside. Samtlige
arkiver i området blev inviteret, men kun to ud af syv reagerede, så derfor blev projektet opgivet. Myrtuegård havde på forhånd stillet mødelokaler m.v. til rådighed.

Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdvej 9, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.30-21.30
samt efter aftale med lederen. Lukket i juli og august
Leder: Niels Hansen, Birke Allé 8, 6740 Bramming
Tlf.: 20 43 30 67
Arkivets postadresse: Birke Allé 8 6740 Bramming
E-mail: hunderupsognearkiv@gmail.com
I årets løb har der været seks afleveringer, herunder en
større samling billeder fra Kjærgård fra 1941. Derudover
har vi modtaget materiale om mejeriet samt enkelte
gårdbilleder. Af henvendelser har vi besvaret forskellige
spørgsmål om personer, huse og gårde.
Arkivet deltog på forårsmessen i Hunderup med en lille
udstilling, og vi har været til fællesspisning i forsamlingshuset, hvor vi fortalte om historien bag forsamlingshuset.
Vi har også leveret billeder og materialer til et foredrag på
Bramming Egnsmuseum om bankdirektør Helle. Desuden
har vi leveret billeder og oplysninger til Lokalårbogen

Hviding Sognearkiv
Egecenteret, Ribevej 2 B, Egebæk, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 15.00-17.00 (juli
lukket) samt efter aftale med lederen
Leder: Anne Lorenzen, Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe
Tlf.: 75 44 51 27
Arkivets postadresse: Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk
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I Hviding Sognearkiv fik vi, som sikkert alle andre arkiver,
mange henvendelser, da Arkiv.dk gik i luften. Det var lidt
overvældende - og også spændende, men da nyhedens
interesse havde fortaget sig, blev det i løbet af et par måneder hverdag igen, således at der resten af året ikke har
været væsentlig flere henvendelser end sædvanligt.
Ved årsmødet i 2015 havde vi en foredragsholder fra
Sorø, som vi gennem årene har haft løbende kontakt med.
Hun er slægtsforsker og har sine aner i sognet, vi har hjulpet med oplysninger om slægten og har til gengæld fået
billeder og andet materiale tilsendt. Kontakten mundede
ud i et foredrag om slægtsforskning, og dagen derpå en
rundtur i sognet med besøg på kirkegården og i oldeforældrenes hus.
Vi deltog som altid i Hviding Idrætsforenings sommerfest
– en god måde at gøre opmærksom på arkivet. Vi medbringer billeder og får altid nye navne til vores registreringer.

Jernved Sognearkiv
Jernved Skole, Aktivitetshuset, Kirkebakken 33, Jernved,
6771 Gredstedbro
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00
samt efter aftale med lederen
Leder: Ole Steinmeier, Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 12 78
Arkivets postadresse: Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro
E-mail: ole@steinmeier.dk
2015 blev det år, hvor lokalarkivernes arkivalier blev tilgængelige for alle på nettet. Portalen Arkiv.dk gik i luften,
og blev det redskab som mange, ikke mindst slægtsforskere, længe har ventet på. Det er nu blevet muligt for alle og
enhver at søge i alle lokalarkivernes databaser for at finde
lige netop de oplysninger, som de nu mangler.
Men for at være sikre på, at de oplysninger, vi har
registreret også er korrekte, har vi derfor påbegyndt et
grundigere arbejde med at kigge arkivalierne igennem for
eventuelle rettelser. Det har vi allerede brugt meget tid på
og er langt fra færdige. Endvidere er vi begyndt at skanne billeder, både for bevaringens skyld, men også for at
lægge dem ud på Arkiv.dk. I begyndelsen af året anskafBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

fede vi derfor en ny skanner, som kan skanne i den bedste
kvalitet, og som også kan skanne dias og negativer. Vi er
således i dette år for alvor gået ind i den digitale tidsalder.
Sidste år brugte vi megen tid på Esbjerg Kommunes projekt med Kongeåstien. Det arbejde gjorde vi færdigt i år,
og var med til indvielsen i juni måned. Det var godt at se, at
de mange timers arbejde bar frugt, og at de mange historier, vi har søgt og fortalt endelig kom ud på infoskærmene
og på nettet. De samme historier er det tanken, skal udkomme som et hæfte. Også dette arbejde er godt i gang.
Det var også i år, vi fik vores eget første hæfte udgivet.
Det udkom i oktober måned med titlen »Som de husker
det – fortællinger fra Jernved og Gredstedbro«. Vi fik det
trykt i 200 eksemplarer og har allerede solgt de 150, så det
er vi meget tilfredse med. Hæftet udkom samtidigt med,
at vi havde åbent hus i forbindelse med et kræmmer- og
loppemarked, som Jernved by holder hvert år i oktober. Allerede i denne weekend fik vi solgt mellem 60 og 70 hæfter. Vi havde i den forbindelse besøg af mange mennesker,
som lige ville kigge ind for at se, hvad vi »går og laver«,
som nogen udtrykker det, og det er jo en god lejlighed til
at fortælle lidt om det.
Vi har haft rigtig mange henvendelser på e-mail, vel
omkring 20 stk. Det tilskriver vi den nye og nemme adgang
til arkivet via Arkiv.dk. Ca. halvdelen har vi kunnet hjælpe
med oplysninger, og resten har vi svaret beklagende på,
men gjort vedkommende opmærksom på, at vi har gjort
vores bedste for at hjælpe.
Vi har kun fået få og små afleveringer, men det er også
fint, for vi har nok at gøre med andre opgaver, bl.a. skanning, som jo tager megen tid. Vi håber at komme et godt
stykke vej i det kommende år.

Kalvslund Sognearkiv
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt
efter aftale med lederen
Leder: Hans Kjær, Koldingvej 127, 6760 Ribe
Tlf.: 51 74 02 94
Arkivets postadresse: Østervej 26, 6760 Ribe
E-mail: hnkjaer@gmail.com
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Arkivet har haft besøg af en gruppe mænd fra Vester Vedsted, som arbejder på at lave en vandrersti langs den gamle grænse fra Vadehavet til Kongeåen. De mente ellers
ikke, at det var så interessant her, men da vi kørte en tur
med dem i området, ændrede de mening, og de er kommet en gang mere. Der har også været andre besøgende,
som har spurgt til slægtninge osv.
Vi mødes på arkivet den første tirsdag hver måned, og
får drøftet en masse om alt muligt, som blandt andet vedrører arkivet. Hvis der er nogen, der har noget, som vi skal
bearbejde, så hører vi gerne. Til sidst en tak til bestyrelsen
for godt samarbejde.

Ribe Byhistoriske Arkiv
SeminarieHuset, Simon Hansens Vej 1-3, 6760 Ribe
Tlf.: 76 16 76 60
Åbningstid: Tirsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl. 12.0016.00
Leder: Karen Jermiin Nielsen
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.rba.esbjergkommune.dk
Årets helt store indkomst var en samling indbundne JydskeVestkysten fra bladets Ribe-redaktion. Endnu en gang
måtte personale og frivillige træde i karakter som flyttemænd, da de mange tunge bind skulle hentes op fra redaktionens kælder. Samlingen er så stor, at den vil presse
opbevaringspladsen til det yderste på arkivets magasin.
Heldigvis betyder det også, at gamle, skadede udgaver af
Vestkysten kan kasseres, og i kombination med mikrofilm
vil arkivet herefter rumme en næsten komplet lokaludgave ca. 1955-2005. Dertil kommer avisens udklipssamling fra
de sidste årtier i 1900-tallet.
Arkivets to frivillige medarbejdere har i år gjort en stor
indsats med billedregistreringen, hvorved alle tidligere
afholdte billedaftener og en stor del af de flere tusinde
pressefotos, arkivet for år tilbage modtog fra Ugeavisen
og JydskeVestkysten, nu er registreret i Arkibas. Der vil løbende blive givet adgang til at se billederne via arkivets
hjemmeside.
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I erindringsbogen »Ind i Ribe. 19 fortællinger fra 1900-tallets Ribe«
findes blandt andet Anna Langmacks erindringer om befrielsen 1945.
Her ses Anna Langmack stående blandt eksaminander fra Ribe Statsseminarium, da man i 1945 måtte forlægge eksamen til Sct. Catharinæ
Kirke, fordi tyskerne havde beslaglagt seminariet. Bemærk i øvrigt den
forreste eksaminands sivsko. (B10480, Ribe Byhistoriske Arkiv).

Arkivets kurser har især koncentreret sig om slægtsforskning. I foråret var var der besøg af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv til afholdelsen af kurset »Ved du hvem du er? - kom godt i gang
med slægtsforskning på internettet«. I efteråret afvikledes
i samarbejde med ÆldreSagen et velbesøgt slægtsforskningskursus. Det er arkivets ønske fremover at stimulere
et godt slægtsforskningsmiljø i byen, og samarbejdet med
ÆldreSagen gav god mulighed herfor.
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I Folkeuniversitetsregi blev i efteråret afholdt et kursus
med titlen »Kender du Arkiv.dk?«, som introducerede de
lokalhistoriske arkivers netop lancerede søgeportal. Det
viste sig, at et sådant kursus også krævede en vis introduktion til de lokalhistoriske arkiver, idet portalen og kurset
havde interesse uden for de sædvanlige arkivkredse.
Arkivet har i år bidraget til to udgivelser: I november
udkom »Det gamle Rådhus i Ribe« på forlaget Liljebjerget,
hvor arkivet bidrog med et afsnit om Det Gamle Rådhus’
funktion som rådhus, tinghus og arrest fra 1709 til i dag. I
december udkom erindringsbogen »Ind i Ribe«, ligeledes
på forlaget Liljebjerget. Erindringsbogen havde været undervejs i flere år, og blev redigeret i samarbejde mellem
Sydvestjyske Museer, Historisk Samfund for Ribe Amt og
Ribe Byhistoriske Arkiv. Arkivet har bidraget med såvel beretninger, billeder og redaktionsarbejde. Arkivet håber, at
udgivelsen kan få endnu flere til at nedskrive erindringer
og aflevere dem på det lokalhistoriske arkiv!

Der forsøgtes afholdt et arrangement i forbindelse med
befrielsesjubilæet, men på grund af for ringe forhåndsinteresse måtte det aflyses. Der er forsøgt en målrettet tematisk indsamling af postkort med lokale motiver. Denne
har foreløbig resulteret i 15 stykker. Egentlig ganske godt
fra et beskedent landsogn. Der kan sikkert endnu melde
sig flere.
Arkivet har lagt lokale til en udstilling af en privat samling af lokalproducerede tekstiler: Kyser, strikvarer, broderede særke, hårsmykker m.v. Udstillingen trak ca. 50 besøgende i løbet af en uge.
Der er udgivet fire kvartalsskrifter i samarbejde med
menighedsrådet og afholdt seks møder i samme regi. I alt
har året været præget af et godt besøgstal, omtrentlig 200
personer i alt til de forskellige møder.
Indgåede forespørgsler pr. brev var én, pr. telefon måske ti og pr. e-mail forblev de uregistrerede. Det elektroniske udstyr i arkivet synes noget slidt, og der forsøges samlet sammen til nyt.

Historisk Arkiv i Seem Sogn
Seem-Varming Skole, Varmingvej 1, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 19.00-21.00 eller
efter aftale
Leder: Søren Mulvad, Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
Tlf.: 75 44 11 77
Arkivets postadresse: Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
E-mail: mulvadvarming@gmail.com
Et glimrende samarbejde med en gruppe mennesker, der
ønsker at etablere en spadseresti ad den gamle 1864-1920grænse, har i årets løb resulteret i dels en række møder og
dels i udgivelsen af et hæfte »Seem Sogn som Grænsesogn«,
der er blevet husstandsomdelt og også findes i boghandlen.
Der er etableret forbindelse imellem forskellige spørgere, hovedsagelig vedrørende slægt eller ejendomme.
Spørgere, som igennem årene har henvendt sig om en og
samme sag. Fra USA er indkommet et sjovt foto af et gammelt par, som ejede en gård i sognet. Det er formodentlig
det tidligste foto af personer fra sognet, taget omkring
1865. Enkelte andre fotos er afleveret. Meget få yderligere
afleveringer.
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Deltagerne i et af møderne i arkivet.
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Skads Sognearkiv
Aktivitetshuset, Sdr. Skadsvej 23, 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 76 10 01 27
Åbningstid: Mandag kl. 14.00-16.00 samt efter aftale med
lederen
Leder: Svend O. Pedersen, Efterårsvej 1, 6705 Esbjerg Ø
E-mail: skadssognearkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk
Så er det atter tid til en beretning fra arkivet. Sidste år
skrev vi om vores problemer med Arkibas, men de problemer er vi efterhånden ved at have styr på, så det nu kører
tilfredsstillende.
Vi har i årets løb deltaget i flere kurser i Arkibas, bl.a.
havde vi to på begynderkursus i Vejle, to på billedbehandlingskursus og Svend Ove Pedersen på Arkivlederkursus.
Vi har fået mange afleveringer i årets løb, så der er nok
at beskæftige os med, hvilket kun er positivt. Vi har i årets
løb kun anskaffet mindre ting til almindelig vedligeholdelse, men er opmærksom på nye investeringer i 2016.
Vi holdt i oktober 2015 et møde i forsamlingshuset hvor
Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg Byhistoriske
Arkiv fortalte om Skads Sogns nyere historie. Der deltog
ca. 50, hvortil arkivet var vært ved kaffen.
Vi har i 2015 måtte tage afsked med vores arkivleder
gennem mange år, Gudmund Poulsen, der på grund af
alder ønskede at fratræde. Gudmund Poulsen har fra begyndelsen præget arkivet, eftersom han var en af initiativtagere til oprettelse af arkivet, og der skal derfor lyde en
stor tak for hans virke gennem årene. Til ny arkivleder er
Svend Ove Pedersen valgt.

Spandet Sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.00-20.00 (lukket
juli og august)
Leder: Jesper Olsen, Skolevænge 6 A, Spandet, 6760 Ribe
Tlf.: 74 86 71 36
Arkivets postadresse: Skolevænge 6 A, Spandet,
6760 Ribe
E-mail: jo-mo@mail.tele.dk
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Vi har haft et meget roligt år, det går lidt op og ned med
henvendelser. I 2015 har der ikke været så mange besøgende, men det giver så mere tid til at se på de ting, vi
har fået ind på arkivet. Der en del sager, vi mangler at
registrere, men det kommer. Vi har fået beretningen fra
Spandet Skole færdig, og da det var meget omfattende,
var det godt at få færdigt.
Sognevandringen gik til en ret stor grusgrav i den sydlige del af sognet: Her er der i de sidste to år gravet 90.000
m3 sand til havnen på Rømø, og vi kørte til virksomheden
og så deres aktiviteter. Det var en god og interessant aften.

Vejrup Sognearkiv
Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup,
6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 18.30-20.00 samt
efter aftale med lederen
Leder: Birger Henriksen, Fasanvej 7, Vejrup,
6740 Bramming
Tlf.: 30 95 48 54
Arkivets postadresse: Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming
E-mail: birger07@hotmail.com
Hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk
Det forløbne år har været et fornuftigt arbejdsår i Vejrup
Sognearkiv. Vi er i gang med en systematisk gennemgang
af registreringerne som de, efter konverteringen til Arkibas5, ser ud. Det har især været konverteringen af billederne, der har givet anledning til problemer. Den har ikke
været optimal, så vi må nok se i øjnene, at mange billeder
må genindlæses.
Vores nye hjemmeside er færdig og den »kører« fornuftigt. Samtidig med den kom vi også på Facebook. Historisk
Atlas er ikke det store endnu, men der arbejdes på sagen.
I forbindelse med indvielsen af byens nye købmandsbutik, udgav arkivet en pjece på 24 sider hvor vi beskrev
forretningslivet i Vejrup over en periode på ca. 50 år. Pjecen blev godt modtaget med mange positive tilbagemeldinger.
Sidst, men ikke mindst, er det værd at nævne, at vi har
deltaget i en del kurser. Vi har således haft en person på
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Modul 1, to personer på Arkibas opgraderingskurser samt
en person på hjemmesidekursus.

Vester Nebel Sognearkiv
Sognehuset, Stokbrovej 18, 6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 16 99 89
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30-20.30
samt efter aftale med lederen
Leder: Henning Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54, 6715
Esbjerg N
Tlf.: 75 16 92 46
Arkivets postadresse: Lifstrup Hovedvej 54, 6715 Esbjerg N
E-mail: hj@vnsa.dk
Hjemmeside: www.vnsa.dk
Ligesom året før blev der ikke ført mange indkomstjournaler i 2015, i alt otte indkomstjournaler. De fleste afleveringer var små afleveringer. Sidst på året fik vi dog en stor og
vigtig aflevering, idet vi modtog Vester Nebel Andelsmejeris arkiv dækkende hele mejeriets levetid fra 1908-1966.
Alligevel har det været et meget travlt år. Gennem de
sidste år har vi været i gang med skrivningen af en bog om
livet, ejendommene og personerne i Bryndum og Vester
Nebel Sogne før selvejet, altså tiden før ca. 1800. Skrivearbejdet og registreringerne er nu stort set tilendebragt, og
bogen forventes udgivet i 2016.
I løbet af året har arkivet taget initiativ til to foredrag/
diasshows: Kro, smedje og mølle samt »Stemmer fra fortiden«. Derudover har arkivet lavet en film- og billedfremvisning ved en klassegensynsfest.
Arkivet har haft ca. syv henvendelser, fortrinsvis via
e-mail. I selve arkivet har vi haft 28 besøgende. Og vi må
som hvert år konstatere, at vi får hovedparten af vores besøgende på vores hjemmeside, som besøges af ca. 1.000
personer månedligt. På Arkiv.dk har arkivet haft i alt 3.330
visninger.
Til sidst vil vi takke Esbjerg Kommune og Skads m. fl.
Herreders Brandkasses Fond for deres velvillige økonomiske støtte til arkivet. Og vi takker Vester Nebel Idrætsforening for logi, samt naturligvis alle, som har afleveret materiale til arkivet.
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Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn
Vester Vedsted Byvej 57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30-21.30 (lukket
juli og august) eller efter aftale
Leder: Bjarne L. Sørensen, Vester Vedsted Byvej 26,
6760 Ribe. Tlf.: 75 44 50 90
Arkivets postadresse: Vester Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe
E-mail: bjls@bbsyd.dk
Der har været et par store afleveringer, som har givet arkivets medarbejdere noget at se til. Vi er kun tre til registreringsarbejdet, så det går kun langsomt fremad. Vi kunne
ønske os to-tre (yngre) personer med flair for IT til at hjælpe med registreringen.
Arkibas er slet ikke så besværlig, som tidligere versioner har givet det ry for at være. Det giver en vis tilfredsstillelse at kunne gå ind på Arkiv.dk og se, at det man
møjsommeligt har indtastet, nu kan ses i hele verden.
Men det betyder også, at man skal være påpasselig med
at få registreringen så korrekt som muligt. Arkiv.dk betyder så også, at der kommer henvendelser fra nær og fjern
om flere oplysninger, og at der kommer henvendelser om
korrektioner.
Arkivets medarbejdere har i årets løb været til en del
orienteringsmøder og kurser om Arkibas, så de bør kunne håndtere programmet. Desuden er arkivlederen i gang
med de såkaldte modulkurser, som han er forpligtet til at
gennemføre. Vi har haft besøg af konsulenten, som gav os
et godt skub til, hvordan vi får styr på det videre arbejde.
Årsmødet den 21. april havde desværre kun 12 deltagere, hvilket var færre end tidligere. Foruden de obligatoriske punkter med beretning og regnskab havde vi besøg af
arkæolog Morten Søvsø fra Sydvestjyske Museer, som med
ord og billeder på levende vis fortalte om de mange udgravninger og fund, der i tidens løb har gjort Vester Vedsted Sogn til et af de mest interessante og rige områder
omkring Ribe.
Den 4. maj om aftenen holdt vi sædvanen tro en lille
højtidelighed ved den mindesten, der er rejst på Fløjdiget,
hvor der under 2. Verdenskrig blev skudt en britisk bombeflyver ned. I år var der besøg fra Australien af en datter og
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en dattersøn af en af de omkomne flyvere. Efterfølgende
var der kaffe på Ungdomshøjskolen.
Da der aldrig kommer besøg i juli og august har vi besluttet, at arkivet ikke holdes åbent i disse to måneder.
Eventuelle gæster er meget velkomne til at henvende sig
pr. telefon eller e-mail, så vil en medarbejder kunne arrangere et besøg.
Efter arkivet har købt alle rettigheder til Bjarne Sørensens DVD om Vester Vedsted, sælger vi kopier af denne interessante samling af arkivalier, film, lydoptagelser, bøger
og artikler om Vester Vedsted Sogn. Prisen er 300 kr.

Vilslev Jedsted Sognearkiv
Vilslevvej 59, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Tirsdag kl. 16.00-18.00
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 51 96 64 73
Arkivets postadresse: Jedsted Klostervej 77,
6771 Gredstedbro
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/vilslevjedsted
Receptionen for 8. årgang af lokalårbogen »Kongeåen«
fandt sted i forsamlingshuset den 30. november med
omkring 60 deltagere. Der var salg af årbogen, og årets
foredrag var ved elektriker Johs. Mikkelsen, der fortalte
om dengang, han var i lære på Jedsted Mølles Elektricitetsværk. Og så var der pilsner, rødvin, småkager og snak.
Redaktionen af årbogen består fortsat af: Erna Nielsen,
Helge Kristensen, Karl Johan Bendorff, Stig Hegn (ansvarshavende) og Roll Præstegaard.
Af indhold i »Kongeåen« skal nævnes artikler om Lilian
Weiss barndom efter krigen, om Sonja Kaas som tjente hos
Knud på Nørrebyvej, Hege Kristensens ungdom på Egely
og i Arizona – og elektriker Johs. Mikkelsens erindringer
krydret med hans stregtegninger fra dengang. Midtersiderne er prydet med den lokale fotograf Palma Hørdums
efterårsbilleder. Årbogen slutter med en artikel om de sidste 100 års præster.
Vi har desuden udgivet et lille hæfte med erindringer af
Svend Eilrich med titlen: »En skoleknægt i Vilslev efter VerBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

denskrigen«. Eilrich fortæller uhøjtideligt og med megen
vestjysk lune om et broget liv i en landsby med naboer, om
dengang med hårdt arbejde som bondeknægt og -karl,
samt om en årrække i Gaza og islandske Akureyri.
Jedsted-Vilslev filmen fra 1995-96 forelå oprindeligt på
bånd, men vi har fået den overspillet til DVD, som kan købes for 50 kr.
Den nye version af Arkibas er et stort fremskridt fra
tidligere versioner, og den offentlige adgang via Arkiv.dk
glæder os, og vi har allerede 550 billeder lagt ind, og kan
konstatere, at vores populæreste billede er det af familien
Helle fra omkring 1930.
Arkivet havde i uge 38 i forbindelse med Åben Landsby en fotoudstilling i forsamlingshuset, som vi kaldte for
»Landsbyens lyksaligheder«. Det gav anledning til mangen
en god snak med besøgende.

Familien Helle fra fra Jedsted er arkivets mest populære billede på Arkiv.dk
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Fanø Kommune

Sognearkivet i Nordby
Nordby Skole, Midtbjergevej 2, Nordby, 6720 Fanø
Tlf.: 75 16 62 60
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 samt onsdag kl. 19.0021.00
Leder: Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby,
6720 Fanø. Tlf.: 75 16 35 95
Arkivets postadresse: Bavnebjerg 53, Nordby, 6720 Fanø
E-mail: nordbyarkivet@fanonet.dk
2015 har været et godt og travlt år i Nordby Sognearkiv.
Det begyndte med en del forberedelser i forbindelse med
udgivelse af bogen »Ravsigne«, som Christian Poulsen har
skrevet. Den 9. maj havde vi reception for udgivelse af bo-
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gen. Vi havde sørget for underholdning med god musik og
lidt mundgodt – det var en dejlig dag. Der kom 115 personer, så Christian havde travlt med at signere bøger. Et af
Hansigne Jessens (»Ravsine«) flotte arbejder - en pragtfuld
ravhalskæde blev båret og præsenteret af den heldige
ejer, Hanne Westermann.
Vi har haft 210 besøgende på arkivet i årets løb, og rigtig mange forespørgsler pr. e-mail og telefon. Derudover
har vi haft besøg af 6. klasserne fra Nordby Skole og 50
års jubilarer fra realskolen. På vores hjemmeside har der
været ca. 15.000 besøgende indover.
Af samlinger har vi også fået mange indleveret, blandede store og små, men vi er altid glade for, at folk husker
hvor arkivet ligger, når der ryddes op! Vi er nu fire medarbejdere, der registrerer i Arkibas, så her sker også noget,
og det går godt fremad.
Til Fanø Strikkefestival blev der af et par medarbejdere
lavet en udstilling med Fanødragter og forskellige billeder
af Fanø-koner i Rindby Forsamlingshus. Den udstilling blev
meget beundret. Arkivernes Dag i november blev også en
succes. Vi havde lavet tre forskellige udstillinger, bl.a. en
samling af kravlenisser fra 1940erne og op til i dag samt
fotos fra Ella Bøndergaards Danseskole, som gjorde stor
lykke blandt de mange besøgende.
Vi vil gerne takke Inge og Chr. Poulsen mange gange for
den fine gave, arkivet har fået af dem, nemlig overskuddet
ved salget af bøgerne »Vi har fået ærter« og »Ravsigne«.
Pengene ved salget giver mulighed for de større anskaffelser, herunder fornyelse af PC, printere m.m., som vi ikke
kan få ud af vores driftsøkonomi.
Også en tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhistoriske Forening, til Sønderho Sognearkiv og til alle vores besøgende.
Derudover en rigtig stor tak til alle medarbejdere på arkivet. Til sidst en tak til Fanø Kommune og til Fanø Kran-service for den økonomiske støtte til arkivet i 2015.
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Christian Poulsen signerer bøger
ved udgivelsen af bogen »Ravsigne«. Foto: Jørgen Dieckmann
Rasmussen. EBA Q18590-076.

Sønderho-arkivet
Sognegården, Landevejen 41, 1., Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale med
lederen. Juni lukket
Leder: N. E. Engsted, Vester Land 24, 6720 Fanø
Tlf.: 75 16 42 06
E-mail: sonderhoarkivet@soenderho-net.dk
2015 var et normalt år. Vi har fået os indrettet lidt bedre
i de sparsomme lokaler. Sidst på året kom der en besked
om, at arkivet kan flytte nedenunder i stueetagen i sparekassens lokaler. Det var en god nyhed, da vi så bliver mere
synlige og samtidig får handikapvenlig adgang og toilet.
Uden at røbe for meget af 2016-beretningen kan det siges,
at vi har takket ja, og flytter nedenunder i juli måned.
Om selve året kan oplyses, at vi har haft 108 besøgene,
og der har været 15 afleveringer. Derudover har vi haft 18
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henvendelser med spørgsmål og opgaver, som vi har løst
eller sendt videre.
Ellers er meget af året gået med skanning, og vi er nu
klar med frk. Lunds fotografier (ca. 1.250 stk.), som nu kan
søges via Arkiv.dk. Vi har også hjulpet med at få arkivbladenes indholdsfortegnelse listeført. En af arkivets medarbejdere har været på kursus, og han er blevet meget klogere på forskelligt med nytte for arkivet.
Af nyanskaffelser kan vi nævne en ny server samt en
kopimaskine, men vi er fortsat på udkig efter billige eller
gratis kontormøbler.
Til slut sendes en tak til Hanne og Gert plus alle »hjælperne« for et rigtig godt samarbejde. Også en stor tak til
Nordby-arkivet for det samarbejde, vi har haft i det forgangne år.
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Aadum Sogns Arkiv
Hjemmet, Tøstrupvej 1, Aadum, 6880 Tarm
Åbningstid: Onsdag kl. 14.00-16.00 samt efter aftale
Leder: Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 6880 Tarm
Tlf.: 97 37 60 35 / 23 86 97 86
E-mail: aadumarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.aadum.lokalarkiver.dk
I 2015 modtog vi 39 indkomstjournaler, dobbelt så mange
som året før. Blandt andet har vi modtaget en del materiale fra foreninger og fra et større firma i Ådum. Det er vi
meget glade for, da det er mens, vi stadig kan huske navne
på personbilleder, at vi skal have dem registreret.
Det nye Arkibas er vi ved at være dus med. Vi synes, vi
har en god arbejdsfordeling, så når vi mødes hver onsdag,
ved vi hver især, hvad vi skal i gang med. Billeder er fortsat
det, vi har registreret mest af, men det er også det mest
populære, når folk søger efter, hvad vi har liggende. Arkivfonds og avisartikler går det også støt fremad med at
få registreret.
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

Som noget nyt prøver vi at få styr på alle de lydoptagelser,
og især kassettebånd, vi har på arkivet. Vi håber, vi bliver
så teknisk dygtige, at vi engang kan lægge dem ind på
Arkibas, så alle kan gå ind og høre vore lydoptagelser, der
blandt andet indeholder flere interviews med ældre folk i
sognet, vi har fået lavet.
Arkivet har fået midler fra en lokal vindmøllefond til
køb af computere, så vi nu har i alt fem stk. Vi er rigtig glade for de nyindkøbte computere, som bliver flittig brugt,
og betyder at vi ikke længere skal tage vore egne med.
Vi har haft en del besøg med afleveringer og forespørgsler i arkivet – det er altid rart at kunne hjælpe, og
ofte får vi også hjælp til at sætte navne på personer på
billeder, som vi ikke kender.
Ved årets generalforsamling havde vi med stor succes
en ældre borger fra sognet til at fortælle om gamle dage i
Ådum, mens der blev vist billeder fra den tid.
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Varde Kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv
Agerbæk Skole, Debelvej 23, 1. sal, 6753 Agerbæk
Åbningstid: 1. og 3. onsdag hver måned kl. 13.00-15.00
samt efter aftale
Leder: Leo Mathiasen, Pileallé 3, 6753 Agerbæk
Tlf.: 75 19 61 66 / 61 66 33 67
Arkivets postadresse: Pileallé 3, 6753 Agerbæk
E-mail: leom@thiasen.com
Hjemmeside: www.agerbaeklokalarkiv.dk
I januar måned fik arkivet en ny medarbejder, Ingrid Nielsen. Der har i årets løb været omkring 20-25 afleveringer,
og 2.200 billeder er blevet registreret. Fredag den 20. februar åbnede Arkiv.dk, så nu kan alle søge direkte på alt,
der er registreret af arkiverne.
Ved vores generalforsamling den 18. februar var der
genvalg på alle poster, og efter kaffen havde vi besøg af
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Kaj Andersen, som fortalte om sit liv, fra han var dreng i
Agerbæk, til han blev ejer af Tarp Bageri. Ved stenen på
Kærbjergvej for friskolen har vi fået en informationstavle op, så der orienteres om skolens historie. Vores udflugt
sammen med arkivet i Fåborg gik til Søby brunkulslejre og
derefter Horsens gamle statsfængsel.
I byfestugen havde arkivet arrangeret en cykeltur på
ca. 12 km. Først ud til stenen på Kærbjergvej, dernæst
over til den gamle flyveplads på Nørremarken hvor Holger
Grumme fortalt om stedet og dets historie under krigen.
Vi havde også en stand på Torvedagen med en lille gættekonkurrence.
Vi har i årets løb haft besøgende på arkivet, som søgte
oplysninger om pårørende, og andet som vi har bidraget
med. Vi har i løbet af året også været på kurser, da der
hele tiden kommer nyt om arkiveringen. Derudover deltager vi i møder som arkivsammenslutningen og Sydvest38
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jyske Arkiver arrangerer. Til sidst skal der lyde en tak til
land og by for den gode opbakning omkring arkivet.

Alslev Sognearkiv
Bredgade 39, 1., Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 18.00-20.00 samt efter aftale
Leder: Hans Ole Villadsen, Bredgade 6a, 6800 Varde
Tlf.: 40 44 94 80
Arkivets postadresse: Bredgade 6a, 6800 Varde
E-mail: alslev.sognearkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.alslevsognearkiv.dk
Igen i år 2015 kan beretningen for Alslev Sognearkiv indledes med, at det har været et godt år for vort lille arkiv med
fokus på indleveringer og på dokumentation af dagen i
dag.
De sædvanlige aktiviteter er gennemført med aftenåbnet hver mandag fra kl. 18 til 20 og workshop hver onsdag
formiddag fra kl. 9 til 11.30. Hver måned er der kommet
et nyt billede på vores hjemmeside, og hver uge er der
kommet aktuelle fotos eller filmklip på vores Facebookside. Fotoserien »Årets gang i Alslev 2014« blev udgivet for

Billede fra en kirkegårdsvandring i april, hvor de bevaringsværdige
gravminder var i fokus.
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ottende gang med over 150 fotos, og billederne til årets
bog 2015 er også taget.
Der er også blevet føjet flere artikler til serien på vores hjemmeside »Fortællinger fra Alslev Sogn«, så der nu
er behandlet over 30 emner, og for tredje år har arkivet
bidraget med en lille artikel til årbogen for Historisk Samfund for Ribe Amt.
Arkivet fik igen i 2015 lov til at komme i pensionistforeningen med et foredrag, og arkivet var for tredje år
i forsamlingshuset, hvor vi til et af »spis sammen arrangementerne« viste vort lysbilledshow over 2014. Til dette
arrangement var der vist udsolgt med over 125 deltagere. Desuden har arkivet medvirket ved udarbejdelse af en
»mini vejviser« til Alslev Kirke og en guide over bevaringsværdige gravminder på Alslev Kirkegård.
Til Byfesten havde arkivet arrangeret en skattejagt for
børn, samt en tur rundt i byen til »det forsvundne Alslev«.
Skattejagten blev siden brugt til de største børn i børnehaven Hedevang med god respons.
Opbakningen omkring støtteforeningen er dejlig stabil
med over 110 betalende husstande, og støtteforeningen
har i 2015 bidraget med 10.000 kr. til arkivets drift. Dette
sammen med 2.500 kr. fra Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond og 5.500 kr. fra Varde Kommune giver basis for
dækning af arkivets driftsudgifter. Til betaling af investeringer i computere og lignende har arkivet stadig midler
tilbage fra arven efter Inger Rasksen.
Det er værd at bemærke, at alle arkivets interviews på
kassettebånd fra 1975-1990 er blevet digitaliseret, og at
registreringssystemet Arkibas5 virker fortræffeligt. Antallet af afleveringer er stabilt. Igen i år har der været over
40 afleveringer.
Arkivets nye Alslev-kalender udleveres gratis til alle personer, som har støttet arkivet med afleveringer eller på anden måde har hjulpet til. På forsamlingshusets julemesse i
november kunne andre købe kalenderen for 50 kr.
Arbejdsplanen for 2016 er udarbejdet som et pejlemærke for ambitionerne i det kommende år. Planer om en rapport med arbejdstitlen »Landbrug i Alslev 2016« er største
aktivitet. På styrelsesmødet i februar 2016 forventes det,
at nye vedtægter for arkivet konfirmeres. Der åbnes her
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for en større personkreds i styrelsen, men ellers er det mest
redaktionelle tilpasninger.
Alslev Sognearkiv kom godt igennem 2015, og undgik
(med nød og næppe) et hvert arkivs mareridt – en brand.
2016 tegner også interessant.

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager. Tlf.: 29 92 68 23
Åbningstid: Onsdag kl. 13.00-16.00 samt efter aftale med
lederen
Leder: Ove Nørager-Nielsen, Rødsandvej 2, 6823 Ansager
Tlf.: 75 29 71 88
E-mail: mail@ansager-arkiv.dk
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk
Ansager Lokalhistoriske Arkiv har til huse i den gamle stationsbygning. Resten af huset er blevet til Byens Hus med
meget stor mødeaktivitet. Fire af arkivets syv medarbejdere er også med i foreningen Ansager Byfornyelser, så arkivet spiller en central rolle i byen. Vi har åbent mandag og
onsdag, og det er sjældent, vi ikke har gæster på de dage.

Dag holdt vi, ligesom sidste år sammen med Skovlund Sognearkiv, på Ansager Områdecenter. Vi kunne ikke nøjes
med en dag, men brugte hele weekenden. De to arkiver
går foran i samarbejdet mellem de to byer.
Vi har ikke fået udgivet bøger i år, men vi har flere på
bedding. Det er ikke ideer vi mangler, men tid. Lige nu
koncentrerer vi os om byens musikliv gennem tiden, med
henblik på en udstilling på Ansager Hotel.

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum. Tlf.: 75 22 14 48
Åbningstid: Torsdag kl. 9.00-12.00 (juli og helligdage
undtaget) samt efter aftale med lederen
Leder: Gunhild Jeppesen, Kirkebyvej 17, 6852 Billum
Tlf.: 75 25 82 41
Arkivets postadresse: Kirkebyvej 17, 6852 Billum
E-mail: arkibil@mail.dk
Der har som sædvanligt været travlt i arkivet. Der har været mange besøg, både med aflevering af arkivalier og billeder, men også af folk som er kommet for at søge efter
oplysninger om slægten. Det har også været en glæde at
have besøg af en 5. klasse med deres lærer, som ville høre
mere om krigen 1864. Børn i den alder vil gerne høre om
Danmarks historie.
Til sidst vil vi takke Skads m.fl. Herreders Brandkasses
Fond for deres gavmildhed, samt alle der har vist interesse
og gavmildhed over for arkivet. Også en tak til Sparekassen og til Arkivsamvirket for Varde Kommune for hjælp.

Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv

»Den Gamle Station« i Ansager er hjemsted for arkivet, og bruges
deslige som mødelokale for flere af byens foreninger.

Vi har lavet et billedshow og foredrag til et fætter/kusinetræf og for et 50-års konfirmationshold, hvilket er meget
populært. Vi har deltaget i byens årlige Torvedag og ved
Mariefestivalen med tre vellykkede koncerter. Arkivernes
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Sønder Allé 21, 6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 71 18
Åbningstid: Mandag kl. 8.30-11.30, onsdag kl. 14.00-17.00
samt den 2. mandag hver måned kl. 19.00-21.00 (oktobermaj)
Leder: Henning H. Christiansen, Markvænget 4A,
6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 22 74
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk
Arkivet har igen haft et travlt år med mange besøgende,
162 ifølge besøgsprotokollen, og mange telefonhenven40
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Arkivets udflugt gik i 2015 til Gram Lergrav og senere på dagen til
Vikingemuseet i Ribe.

delser samt e-mails. Vi fik rigtig mange e-mails, da Arkiv.
dk gik i luften. Det gav mange forespørgsler om familie
og lignende, især billeder af familiemedlemmer var efterspurgt, og vi blev også kontaktet af nogle, som gjorde os
opmærksom på forkerte oplysninger i vores indtastninger,
som vi så fik rettet. Arkiv.dk er en god hjælp til at komme
ud til alle, der har interesse for det vi laver, og det giver
travlhed og spændende aktivitet.
Arkivet har modtaget 43 indleveringer, hvoraf to større
– nemlig fra Kvong Menighedsråd, da deres præstegård
blev solgt, samt fra Nr. Nebel Sogne- og Ungdomsforening.
Vi afholder fortsat vores billedaften, og i år var det i
samarbejde med Nr. Nebel Sogneforening og Jons billedarkiv. Det var en dejlig aften med fuldt hus og en masse snak
og gode oplysninger, vi fik. Vi har også i år deltaget i Arkivernes Dag med 29 gæster og nye kontakter, hvor vi fik
sat navne på billeder, som var lagt frem. På samme måde
var vi med da »Nr. Nebel går amok« – en søndag, hvor alle
butikker havde åbent med gode tilbud. Vores tilbud var en
kop kaffe og kage, og da vejret var koldt, lokkede det en
del ind til os til en snak om arkivets arbejde.
I år har vi prøvet at lave en dvd-film om en virksomhed,
hvor vi tog ud og interviewede og optog virksomhedens
arbejdsgang. Det var hos virksomheden Anneberg Limtræ,
som var velvillig forsøgskanin, og det kom der en film ud
af, som de var godt tilfreds med. Frede Madsen var den,
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

som havde styr på optagelserne, og vi har i år søgt en lokal fond om penge til indkøb af et digitalt kamera og mikrofon, da vi gerne vil fortsætte med det arbejde, som er
vejen frem til at fastholde, hvad der sker i lokalområdet.
Arbejdet med at registrere de mange kasser, som står
på hylderne, er også fortsat, og der er blevet færre af dem,
hvilket betyder, at vi er kommet igennem en del. Vores
billedkasse er vi også ved at have styr på, således at alle
billeder, vi ved noget om, nu er registreret. Da der imidlertid stadig kommer nye til, er det et arbejde, vi aldrig bliver
færdige med.
I år har vi også fået opdateret vores IT takket være
hjælp fra Chr. Høys Fond og Brandkassen for Nr. Nebel og
Omegns Fond. Tak til dem for at vi nu er godt kørende
med IT.
Vi er stadig syv medarbejdere på arkivet, og alle vores
venner rundt om i de syv sogne er gode til at komme med
billeder og fortælle, hvad der sker, så vi kan nå at få taget
fotos eller få reddet spændende arkivalier – tak for det. Vi
vil også sige tak for godt samarbejde til Varde Museum, de
forskellige sogneforeninger, de andre lokalarkiver, til vores konsulent Richard Bøllund samt til personer og fonde,
der har støttet arkivet.
Arkivets udflugt gik i 2015 til Gram Lergrav ved Sønderjyllands Museum og senere på dagen til Vikingemuseet i
Ribe.

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75 27 15 48
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-11.00 er arkivet
almindeligvis bemandet eller aftale med lederen. Lukket
i juli måned
Leder: Anni Skov Christensen, Bøgevej 3, 6840 Oksbøl
Tlf.: 30 12 88 36
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk
I 2015 har vi haft travlt. Vi har modtaget 53 afleveringer,
haft 129 besøgende, besvaret 100 e-mails og besvaret 55
telefoniske meddelelser. En trofast medarbejder stoppede ved årets begyndelse, da han pga. en blodprop blev
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nødt til at indstille arbejdet, så nu er vi otte personer, der
deltager i arbejdet én eller flere dage om ugen. I alt har
vi arbejdet 2.900 timer i 2015. Vi har indskrænket vores
åbningstid fra 1. april 2015. Fra at have åbent hver formiddag hele ugen, har vi nu kun åbent tirsdag, onsdag
og torsdag. Det giver medarbejderne øget mulighed for at
tage en forlænget weekend.
I årets løb har vi forsynet JydskeVestkysten med nogle
små stykker om kvinder født i vores område i 1915. Det
har været et interessant arbejde, hvor det største problem
var at indskrænke teksterne til den plads, der var afsat i
avisen. Årstallet var naturligvis valgt pga. indførelsen af
den kvindelig valgret. Det samme tema brugte vi til en lille
udstilling på Arkivernes Dag. Desværre har vi ikke været
gode til at markedsføre denne dag, så vi havde kun to besøgende. Vi forsynede også JydskeVestkysten med nogle
gamle billeder til avisens sommerkonkurrence.
Vi har haft besøg af en studerende fra marinearkæologisk studie i Esbjerg. Hun havde valgt bjergelav som emne
til hendes afsluttende opgave, så hun besøgte os flere
gange. Desuden har en militærperson besøgt os adskillige gange, da han skulle holde foredrag om militærlejrens
historie. Han har lovet at gentage foredraget for Lokalhistorisk Forening for Ho – Oxby og Aal sogne senere i 2016.
Vi har også afleveret billeder og oplysninger om nogle af

Det gamle kommunekontor og senere egnsmuseum. Nu er der kun rå
jord, da bygningerne er totalfjernet. Oksbøl bliver fattigere og fattigere
på historiske bygninger.
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byens huse til brug ved museets skoletjeneste, hvor et af
emnerne hedder: Kend din by.
En forespørgsel om Ballonparken i Vrøgum medførte at
spørgeren sendte os en kopi af en ballonskippers erindringer. Det var et meget interessant og humoristisk lille skrift.
Som eks. kan nævnes, at de havde tre betegnelser på landinger: 1. Glat landing, dvs. en landing, hvor ingen kommer nævneværdigt til skade, 2. Lykkelig landing, hvor der
forekommer mindre skader på personel, f. eks. et brækket
ben, og 3. Ulykkelig landing, hvor landingen har et eller
flere dødsfald til følge.
Vi har også modtaget en diassamling fra en person,
der var sygepasser ved militæret omkring 1970. Det er en
meget veldokumenteret samling, som vores medarbejdere
med militær baggrund er meget begejstrede for.
En del af forespørgslerne har været fra slægtsforskere,
og arbejdet med disse forespørgsler ender som regel med,
at vi også bliver klogere på vores område.

Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
Fåborghus, Møllevej 1, 6818 Årre
Åbningstider: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt
efter aftale med lederen
Leder: Svend Håhr Kristensen, Fåborgvej 16, Fåborg,
6818 Årre. Tlf.: 75 19 52 08
E mail: faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk
2015 må vi betragte som et roligt år i arkivet. Vi er godt
med angående registrering af billeder og arkivalier i Arkibas, og har ikke noget fra gammel tid liggende, som
mangler at blive registreret.
Vores avisudklip, som vi har en del af, har vi haft registreret, så vi kunne bruge det internt, men det kom ikke
ud til omverdenen, så derfor er vi gået i gang med at registrere det i Arkibas. Det vil tage nogen tid endnu, men
opgaven er ikke så uoverskuelig, som vi havde regnet med.
Afleveringerne har der været en del af, omtrent det
samme antal som sidste år. Der kommer en del ind, når
der kommer en ældre klasse på besøg, som har gået i Slebsager Skole. De kommer så på arkivet for at se på skole-,
konfirmand og familiebilleder, og har ofte noget med til
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Tandlæge Keld Andersen fortæller om sin og konens skov.

arkivet – mest billeder. Vi er rigtig glade for sådanne besøg, da det er med til at give mening med arkivarbejdet.
Arkivet har fået noget lidt usædvanlig, nemlig en ret så
stor bibel. Vi har flere bibler på arkivet, men ikke af denne
størrelse, som der ikke skulle være så mange af. Denne her
er skænket til vores præst i 1939 i anledning af hans 25 års
jubilæum.
Arkiverne fra det gamle Helle Kommune samles en
gang om året, for at drøfte forskellige ting angående arkivarbejdet, og om der er noget, vi måske kan løse i fællesskab. Et af de fælles projekter drejede sig om billeder
af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra det tidligere Helle
Kommune, som et par arkiver var kommet i besiddelse af.
I stedet for blot at registre billederne, synes vi, der skulle
ske noget mere, og vi rettede derfor henvendelse til Helle
Hallen med henblik på at få dem ophængt der. Det kom
der et positivt svar ud af, så først på året var vi indbudt
til en afsløring, så vi kunne se, hvor de var kommet til at
hænge i Helle Hallen.
I efteråret blev vi ringet op af et ældre ægtepar fra Rødding, som gerne ville besøge os på arkivet, for at sige tak
for den hjælp som arkivet havde ydet i forbindelse med
deres slægtsforskning. Vi havde hjulpet med oplysninger
om deres far, som var født i Rodebæk i 1882. De forærede
os en bog på knap hundrede sider med spændende læsning om forskellige personer.
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I byfestugen har arkivet en dag/aften, som vi står for. I år
spurgte vi tandlæge Keld Andersen, om han ville vise os sin
skov, hvilket han gerne ville. Skoven er ret ny, påbegyndt
1964, og ligger 4-5 kilometer fra Fåborg langs med Sneum
Å i et kuperet terræn. Keld fortalte om købet af gården,
skovens tilblivelse og hvorfor de ville have sådan et fristed.
Keld og hans hustru, som også er tandlæge, havde i deres unge dage arbejdet i Nordsverige, hvor der var sådan
en dejlig natur, som de også ville være omgivet af, da de
flyttede hjem til Danmark. På den måde kom der en skov
her hos os. Når der skal arrangeres sådan en tur, er det
bedst med godt vejr, og vi var rigtig heldige med de fineste
vejr. Der var mødt 50-60 personer til denne herlige tur, som
sluttede med kaffe på Fåborghus, hvor der også kunne stilles spørgsmål til Keld Andersen.
Lørdag under byfestugen holdt vi åbent hus. I år lavede vi en gættekonkurrence, der gik ud på, om de kunne
kende de syv kirker i den gamle Helle Kommune. Det var
der ingen, der kunne, men én som gættede seks rigtige
fik præmien, som var den nye bog om Fåborg og omegn.
På vores generalforsamling blev der skiftet et bestyrelsesmedlem ud. Efter seks års arbejde i bestyrelsen/arkivet
ville Grete Søndergård ikke mere, og hun blev takket for
hendes store indsats og hendes altid gode humør. I stedet
for Grete Søndergård, blev Verner Purgård valgt. Årets udflugt gik til brunkulslejrene i Søby og det gamle fængsel
i Horsens, sammen med arkivet i Agerbæk. Når vi er to
arkiver om det, kan vi fylde en bus.
Arkivet er taknemlig for den donation fra Skads m.fl.
Herreds Brandkasses Fond, som arkivet får hvert år.

Horne Sognearkiv
Hornelund 27, 1. sal, Horne, 6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 15.00-17.00,
1. mandag hver måned kl. 18.00-19.30 samt efter aftale
med lederen
Leder: Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde
Tlf.: 75 26 05 27 / 24 61 55 50
Arkivets postadresse: Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde
E-mail: leifsonderskov43@gmail.com
Hjemmeside: www.hornesognearkiv.dk
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2015 har, sammenlignet med tidligere år, stort set ikke været anderledes. Vi har modtaget fem indleveringer, men
virkningen af Arkiv.dk har alligevel haft den betydning,
at der har været flere henvendelser og forespørgsler vedr.
slægtsforskning og andet end tidligere.
Vi har i det forløbne år forsøgt at få bedre styr på vore
billeder - en proces som vi stadig tumler med. Arkivet har i
flere år haft en samling glasplader, som vi nu endeligt har
fået skannet ved hjælp af en skanner på Varde Lokalhistoriske Arkiv.
Vel nok over 75% af vore billeder er af ældre dato, så vi
har på arkivet snakket om, hvordan vi bedst kan få fat i billeder af nyere dato. Vi har hertil fundet en metode, som vi
synes er ganske brugbar: Vi vil spørge ind til billeder, som
er taget ved familiefester af en privat fotograf, som har
taget billeder af gæsterne parvis. Sådanne lån af billeder
til skanning giver os mulighed for at få mange personbilleder, som om føje år er historie.
Besøg på arkivet er begrænset, men når året er gået,
har der alligevel været en del. 2015 bød på et helt særligt besøg, idet efterkommere i USA af sognefoged og
Dannebrogsmand Laurids Pedersen Kjærgård (1820-1905)
anmodede arkivet om et besøg, hvor de gerne ville se de
historiske steder. Besøget var helt igennem vellykket, og
Elaine Sprague hendes mand og børn var meget beæret,
af det de så og oplevede. Laurids Pedersen og hans hustru
Jensine Kirstine havde 12 børn, hvoraf de seks immigrerede til Amerika sidst i 1800-tallet. At der her langt over
100 år efter er efterkommere, som kontakter os, synes vi
er spændende.
Vi har også stor fornøjelse af vores hjemmeside og vores side med relevante sognehistorier er et hit, idet der er
mange, der besøger siden. Arkivernes Dag blev ikke det
helt store tilløbsstykke. Derimod var vores stand ved årets
Torvedag meget velbesøgt.
Den daglige bemanding på arkivet består af Keld Jochumsen, Kurt Pallesen, Børge Andersen og Leif Sønderskov. Vi arbejder alle målrettet på at indhente det forsømte, men må dog erkende, at arbejdet på arkivet aldrig får
ende – men interessant og spændende er det.
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Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup
Tlf.: 21 96 31 30
Åbningstid: Mandag kl. 9.00-12.00 (undtagen juli og
august) samt efter aftale med lederen
Leder: Gregers Grau, Højen 4, 6851 Janderup
Tlf.: 40 46 04 89
Arkivets postadresse: Højen 4, 6851 Janderup
E-mail: info@janderup-lokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk
2015 har igen været et normalt år for arkivet. Arkivet har
i årets løb modtaget 21 afleveringer, lidt færre end sidste
år. Arkivet har i vore lokaler været besøgt af 18 personer,
lidt færre end sidste år. I 2014 havde vi mange besøgende, mens vi var på udstillingen Folk og Kultur på Janderup
Skole. Det ser vi igen frem til i år 2016, hvor vi atter vil lave
et »mini-arkiv« i den anledning. Vores erfaring med åbent
hus på Arkivernes Dag er, at det er bedre at holde åbent på
dage, hvor der i forvejen er gæster i Aktivitetshuset. Der

Varde Sejlklub holder pinsefest 1935 ved Janderup gamle Kro.
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kommer ingen, hvis der ikke sker noget mere og andet i
huset!
Vi får en hel del henvendelser via e-mail, og svarer med
skannede arkivalier og fotos. Vi er nu færdige med at
skanne billeder til de gamle registreringer, der blev oprettet uden billeder. Nu har vi ca. 5.100 stk. - alle påført navne
og med henvisninger.
I januar 2014 kom vi på nettet med vores nye hjemmeside. Her har vi nu slettet mini-Arkibas og henviser i stedet
til søgning på den landsdækkende søgeportal Arkiv.dk,
hvor man også kan finde alle vores offentliggjorte arkivalier og billeder. Vi har i 2015 haft 3.397 besøgende på
arkivets hjemmeside.
Vi sælger af og til nogle af vores sognebøger, Janderup
og Billum Sogne bind I-III. Bøgerne blev udgivet ca. 1972,
og vi søger at holde historien opdateret ved at gemme
hændelserne i sognet nedskrevet på computer for engang
at have mulighed for at lave et supplement til bøgerne.
Vi er tre personer, der deler arbejdet mellem os, men vi vil
gerne have et par hjælpere mere til hjælp med indsamling
af offentligt tilgængelige oplysninger m.v.
Hvert år bliver vores årsberetning og det reviderede
årsregnskab lagt frem til efterretning på Janderup Sogneforenings ordinære generalforsamling. Dette gøres, fordi
arkivet er stærkt tilknyttet til sognet og for at gøre arkivet synligt i lokalsamfundet. Vi får årligt et kommunalt tilskud, så det bør have almen interesse at vide, hvordan vi
forvalter midlerne.
Vi vil igen i år takke alle, der har vist interesse for arkivet. Ikke mindst Skads m. fl. Herreders Brandkasses Fond,
der donerede os igen. Husk vi er sognets hukommelse, og
den er stor.

2015 blev på flere måder et rigtig godt år. Især det nye
Arkibas er vi meget glade for at arbejde med. Det er en
fornøjelse at foretage registreringer i dette program. Arkibas5 er kommet hurtigt og næsten smertefrit over sine
børnesygdomme. De mange nye faciliteter (vælg sted,
upload ny fil samt de tre niveauer ved arkivalier) er klare
forbedringer, der samtidig peger fremad mod en endnu
større brug af de digitale muligheder. Og som vi forstår
det, så vil programmet løbende blive udbygget med nye
faciliteter. Der er en klar fordel, at vi altid kan arbejde med
Arkibas, når vi blot har en internetadgang. Glædeligt er
det også, at vi via Arkiv.dk nu kan præsentere billeder og
arkivalier for alle, der ønsker at kikke med. Et stort tillykke
til SLA med Arkibas.
På vort eget lokale arkiv er tingene også lykkedes i
2015. Hvis man ikke sætter for høje ambitioner, så lykkes
tingene som regel. Vi har til vore medlemmer udsendt to
mindre skrifter: »Breve fra 1920’ernes Næsbjerg« og »Et
forlig i Biltoft i 1857«. Vores sommerudflugt til en lokal
lokalitet samt en arkivaften i november var begge velbesøgte. I 2015 havde vores arkivforening 300 betalende
medlemmer.

Næsbjerg Sognearkiv

2015 har været et godt år for Skovlund Sognearkiv, men
også et meget travlt år. Aldrig har arkivet fået så mange
afleveringer som i år, 64 mod 33 i 2014, hvilket giver et
stort pres på registreringsarbejdet. De mange afleveringer
skyldes især, at arkivernes registreringer nu kan ses på arkivernes nye visningsportal Arkiv.dk, så snart de er registreret
i vores registreringssystem Arkibas. Den store succes arkivet
har med Facebookgruppen »Gamle Billeder fra Skovlund«,

Troesmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Aage Tirsgaard, Skoleparken 23, Næsbjerg,
6800 Varde. Tlf.: 75 26 73 11
Arkivets postadresse: Skoleparken 23, Næsbjerg,
6800 Varde
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com
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Skovlund Sognearkiv
Solbakken 2 B, Skovlund, 6823 Ansager
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 19.0021.00 samt efter aftale
Leder: Niels Winter Christensen, Bjælkager 8, Skovlund,
6823 Ansager. Tlf.: 76 98 00 15
Arkivets postadresse: Bjælkager 8, Skovlund, 6823 Ansager
E-mail: skovlundsognearkiv@skylinemail.dk
Hjemmeside: www.skovlundsognearkiv.dk
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betyder også rigtig meget. Vi har på arkivet modtaget meget via medlemmerne i denne gruppe. Til alle givere siger
vi mange tak for alt, hvad der er afleveret i årets løb.
Der har i årets løb været 222 besøgende på arkivet. I
forbindelse med Arkivernes Dag havde vi også rigtig mange besøgende. Igen i år var dagen et samarbejde med
Ansager Lokalhistoriske Arkiv og Ansager Plejecenter og
det foregik på centret over to dage i november måned.
Skovlund Sognearkiv valgte i år at vise en særudstilling om
Ole Flensteds virke for Skovlund igennem de sidst 50 år.
Sammen med vores støtteforening Skovlund Sognearkivs
Venner havde vi før Arkivernes Dag et arrangement på
Skovlund Kulturhus, hvor Johannes Nielsen fortalte om 40
år på Flensted.
Arkivet er ved at registrere personlæg, samtidig med
registrering af de mange nye billeder i vores registreringssystem Arkibas. Omlægningen af data bevirker, at alle registreringer skal gennemgås og tilrettes det nye system.
Samtlige billeder skal uploades igen – et meget stort arbejde, som vi i skrivende stund er i fuld gang med.
Arkivernes søgeportal Arkiv.dk gik i luften i foråret
2015. Nu kan alle, der har en internetforbindelse, se hvad
der er registreret i landets mere end 550 lokalhistoriske
arkiver. Arkivets boghylde på nettet fortsætter som hidtil,
og der vil blive orienteret på Facebook, når der er oplagt
nyt materiale.
Siden Skovlund Sognearkiv på Facebook fortsætter som
hidtil, hvor vi vil informere om alt, hvad der har med arkivet at gøre såsom gæster og afleveringer, arrangementer
og ture, kurser og meget andet. Facebookgruppen »Gamle
billeder fra Skovlund«, har nået et meget stort medlemstal, og arkivet har fået en stor og positiv respons på tiltaget. I skrivende stund er der 599 medlemmer i gruppen. Vi
havde igen i 2015 en lille konkurrence kørende i juledagene, og årets arkivnisse blev Anna Marie Ølgaard Jakobsen.
Alle er velkomne på arkivets Facebook-sider.
Ultimo 2015 er arkivet gået i gang med at digitalisere
vores gamle VHS-videobånd. I første omgang er det båndene med amatørteater/revyer og lignende, vi digitaliserer. Der bliver løbende lagt små klip op på Facebook, ef-
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terhånden som arbejdet skrider frem. Til sidst en stor tak
til alle for støtte til arkivet på den ene eller anden måde.

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscentret Birgittegården, Falkevej 4, Sig,
6800 Varde. Tlf.: 75 26 47 08
Åbningstid: Sidste tirsdag hver måned kl. 19.30-21.30
eller efter aftale
Leder: Gunnar Andreasen, Thorstrupvej 96, Sig,
6800 Varde. Tlf.: 75 26 42 42
Arkivets postadresse: Thorstrupvej 96, Sig, 6800 Varde
E-mail: tsarkiv@hotmail.com
2015 har været et stille år. Vi er stadig fire personer, der
arbejder på arkivet tirsdag og fredag formiddag. Alderen
og helbredet gør, at vi ønsker nogle yngre til at hjælpe på
arkivet.
Vi har i årets løb modtaget en del mindre afleveringer,
som vi har registreret og magasineret. Vi har ikke afholdt
Arkivernes Dag, men vi har lavet en udstilling ved indgangen til plejecentret Birgittegården, som bliver udskiftet et
par gange om året. Sidste år var udstillingerne om kirken
og præstegården og om 2. Verdenskrig og besættelsen.
I år har der været udstillet billeder fra Nørholm Gods og
historiske billeder med tekster.
To personer er i gang med at taste billeder ind i Arkibas
– det tager lang tid, men vi er godt i gang.

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Søndergade 38, 6862 Tistrup
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt
efter aftale med lederen
Leder: Svend Svendsen, Elmevej 10, 6862 Tistrup
Tlf.: 75 29 92 80
E-mail: tistruparkiv@bbsyd.dk
Arkivet har i løbet af året fået en ny medarbejder, Bent
Nielsen, så vi nu er otte medarbejdere i alt. Indkomsterne
i år har været på 61 afleveringer, blandt andet kan nævnes 132 stk. lysningsdokumenter fra Hodde og 116 husteg-
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ninger fra tømrermester Johannes Kronborg Jensen. Vi
har desuden fået en del gårdbilleder af ældre dato. Fra
TistrupNews forsynes vi fortsat med videoklip fra begivenheder m.m. i vores område.
Arkivet har haft 91 besøg og henvendelser. Mange af
de besøgende glæder os ved at kunne give oplysninger,
især om deres slægtninge. Arkivet var i januar nok engang
med i TV-Syds udsendelse »Naboer«. Af aktiviteter i det
forløbne år har arkivet været med på Varde Å-dag i Hodde
med en udstilling om jernalderbyen Hodde og på julemessen i Janusbygningen, hvor vi viste billeder af forsvundne
eller ombyggede bygninger i Tistrup samt viste en diasserie med Tistrup set fra luften 2009.
Fordi vi i december deltog i julemessen i Janusbygningen,
havde vi ikke arrangeret noget specielt på Arkivernes Dag.
Som næsten en tradition var vi i Hodde gamle skole og fortælle om skolen for deltagere i en familiekomsammen.
I løbet af året har vi fulgt nedrivningen af børnehaven
og bygning af den nye med fotooptagelser. Derudover følger vi, også med fotooptagelser, anlæggelsen af cykelstien
fra Hodde til Tistrup.
I februar blev Arkiv.dk åbnet for besøgende. Det har vi
kunnet mærke med flere henvendelse om tilføjelser eller
rettelser til vore registreringer samt ønske om at få billeder af steder m.m. På Facebook, som vi også er kommet
på, er der rigtig mange, der kigger med og evt. kommer
med kommentarer. Med hensyn til registreringer i Arkibas
er vi nu så vidt, at vi nu mangler registrering af kort og
personbilleder.
Det tidligere Tistruplund, hvor arkivet har til huse, er
nu solgt. Varde Kommune har indgået en aftale med den
nye ejer om leje af den del af bygningerne, hvor hjemmesygeplejen og arkivet holder til, så arkivet er en tid ud i
fremtiden sikret husly.

Arkivets økonomi består af det kommunale tilskud, et tilskud fra Varde Lokalhistoriske Forening, samt salg af kopier
af fotos til private, forlag og til Varde Kommunes bygningsafdeling. Der har ikke været tilskud fra andre foreninger
eller fonde i 2015. Forlagets indtægter stammer fra salg af
bøger. Vi har i 2015 genoptrykt tre udsolgte titler.

Knud Møller Andreasen (1941-2016) på Varde Lokalhistoriske Arkiv.
Foto: Kurt Rotvig Kristiansen.

Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde. Tlf.: 75 22 37 74
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Leder: Karen Riisager
E-mail: info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
Hjemmeside: www.vardelokalhistoriskearkiv.dk

I årets løb har arkivet modtaget 83 afleveringer. Blandt
disse kan nævnes: Vedtægter, beretninger m.v. fra lokale
foreninger modtaget af Varde Kommune, Kultur og Fritid,
billeder fra Brorsonskolen, regnskaber, bestyrelsesmødereferater fra Kvickly, en protokol og ni dagbøger fra tre
årtier fra vandrerhjemmet, protokoller fra Mejls Beboerforening, 49 scrapbøger fra perioden 1970-2005 fra Borgmesterkontoret samt diverse materiale fra Varde Rotary
Klub, Dansk Metal og Formernes Fagforening. Derudover
har vi fået et interview med en god fortæller fra Tinghøj.
Arkivet har sammen med Kultur og Fritid deltaget i
Kulturspinderiets indvielse i oktober, og en af vore medarbejdere deltog i Minibyens nytårskur. Arkivet havde åbent
hus på Kulturnatten i maj og i september med mange besøgende begge aftener. Vi får særligt mange på besøg, når
der er en mængde mennesker på Torvet, og når der er lys i
Rådhuset og borgmesteren er til stede i byrådssalen.
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Der har været orientering om arkivet for fire ottende klasser fra Sct. Jacobi Skole i august. Vi har indrettet læsestue
ved arkivet for de skribenter, der vil benytte aviser som
kilde til artikler i Varde Bys historie, bind 3, der skal udkomme i 2017. Læsestuen rummer JydskeVestkysten 19902015. Den nye landsdækkende hjemmeside Arkiv.dk har
været besøgt overvældende mange gange på Varde Lokalhistoriske Arkiv. Arkibas5 har været en god oplevelse
og et vældigt fremskridt til arkivets registreringer. Statistikmodulet kan give mange oplysninger. I 2015 har vi fx
foretaget 1.409 nye registreringer.
2015 har været præget af arkivlederens sygdom. Det
daglige arbejde har fungeret, og der har været forskellige
tiltag på formidlingsområdet og i den almindelige arbejdstilrettelæggelse. Ledelsesopgaverne er blevet fordelt mellem især to medarbejdere og styrelsesformanden, sådan at
aftaler om omvisninger, foredrag og det daglige arbejde
har kunnet fortsætte.
Arkivets åbningstid har været otte timer ugentligt fordelt på tre dage. Vi har ændret den til fremover at være
ti timer ugentligt fordelt med to timer dagligt i fem dage,
fordi der er medarbejdere til stede hver dag, og fordi der
alligevel kommer brugere uanset skiltning om noget andet.
Vi har i januar 2016 mistet vores leder gennem fire år,
Knud Møller Andreasen.

ne. Mødet blev afholdt på arkivet i Årre, og de forskellige
aktiviteter og problemstillinger i de enkelte arkiver blev
drøftet. Arkivet har ligeledes deltaget i et møde i Ølgod
med Arkivsamvirket for Varde Kommune, med deltagelse/
foredrag af både en repræsentant fra Rigsarkivet i Odense
og arkivkonsulent Richard Bøllund fra Sydvestjyske Arkiver.
Medlemstallet er desværre dalende, idet der i 2015 har
været en lille nedgang i medlemsantallet fra 206 i 2014 til
191 i 2015. Der har til gengæld været lidt flere besøg på
arkivet i 2015 end i de tidligere år.
Der er gang i oprydning på arkivet, og gamle lysbilleder
og negativer er indskannet, avisudklip er sorteret og indskannet, og byens huse og ejendomme er fotograferet og
registreret i Arkibas. Alt det skannede materiale ligger nu
på arkivets computere med en kopi gemt på USB-stik. Materialet vil senere blive registreret i Arkibas. Der er gjort et
stort arbejde og brugt mange timer på skanningen, og der
bliver gjort et stort arbejde på arkivet, dels af bestyrelsen
og dels af medarbejderne, med henblik på at få materialet
registreret i Arkibas.
Vi har stadig nogle eksemplarer på lager af den flotte
fødselsdagskalender, vi fik udarbejdet i forbindelse med
»Bonderøvsmarkedet« i 2012. Kalenderen sælges for 50 kr.
pr. stk.

Vester Starup Sogns Lokalarkiv
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, Starup, 7200 Grindsted
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-16.00 samt 2. tirsdag hver
måned kl. 18.00-20.00
Leder: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5, Tofterup, 7200
Grindsted. Tlf.: 61 76 05 03
E-mail: arkivstarup@gmail.com
Arkivet deltog igen i 2015 i byens Torvedag, hvor vi havde
mange besøgende, og arkivet arrangerede en sommerudflugt, en aftentur, til Klelund Dyrehave, hvor et par medarbejdere fra Klelund Dyrehave viste rundt og fortalte om
deres arbejde og dyrebestanden i området. En meget interessant aften med ca. 50 deltagere. Arkivet har deltaget
i et fællesmøde med arkiverne i den gamle Helle KommuBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2015

Fra sommerudflugten til Klelund Dyrehave.
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Arkivet har fire medarbejdere, og bestyrelsen deltager ligeledes aktivt i arbejdet med sortering, skanning af materiale m.v., og der træffes altid mindst fire–fem personer,
dels bestyrelsesmedlemmer og dels medarbejdere på arkivet i åbningstiden.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod. Tlf.: 30 32 25 15
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00
Leder: Frede Møller Kristensen, Storegade 18, 1. sal,
6870 Ølgod. Tlf.: 75 24 43 00
E-mail: arkivolgod@hotmail.com
Igen et år med stor aktivitet og nye tiltag på arkivet. Vore
12 frivillige medarbejdere har dygtiggjort sig ved kurser:
Tre har været på modulkurser, to på WordPress/hjemmeside kursus og fire på Arkibas opgraderingskurser.
Indkomsterne i år omfatter 48 afleveringer fra blandt
andet 4-H Ølgod-Tistrup, ungdomshuset, sundhedshuset, udviklingsrådet, Strellev Brugsforening, Hejbøl Skole,
Lindbjerg Skole, Kristelig Folkeparti, FDF og FPF Ølgod
samt bybilleder fra Ølgod. Vi har nu 297 hyldemeter med
arkivalier af forskellige typer, og omkring 27.000 billeder.
På det økonomiske område har vi i år fået hjælp til anskaffelse af nye kontorstole fra El-Fonden i Ølgod. Bogen
»Historiske personer i Ølgod & Omegn« sælges stadig, og
der er kun et lille oplag tilbage.
Vores hjemmeside gik i luften i foråret, og i 2015 havde vi 2.145 besøgende, som så på 36.993 sider, hvilket vi
er godt tilfredse med. Vi arbejder stadig på at gøre den
mere interessant. På Arkiv.dk har vi haft 2.139 besøgende.
Begge sider har resulteret i mange henvendelse til arkivet
for yderligere oplysninger, eller for at få billeder af steder,
familiemedlemmer eller slægt.
Vi har indgået en aftale med Varde Museum om at sælge visse bøger og tidsskrifter fra Ølgod og Strellev, hvilke
kan man se på vores hjemmeside. På Højskoledagen den 9.
marts havde vi igen åbnet dørene, og igen var der mange
interesserede. Det samme var tilfældet på valgdagene den
18. juni og 3. december.
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Generalforsamlingen i Arkivsamvirket for Varde Kommune
blev den 25. marts afviklet i Kulturhuset i Ølgod, ligesom
efterårsmødet den 21. oktober. Til sommerkonkurrencen i
JydskeVestkysten bidrog vi, som flere andre lokalarkiver,
med historier og billeder. Det var en spændende opgave.
Til redaktionen af Vestjydske Fortællere har vi indsendt en
fin historie med billeder, som vi forventer kommer i 2016
udgaven.
I samarbejde med Ølgod Museumsforening, Ølgod Museum og slægtshistorisk forening er vi med i udstillingen i
Lindbergsalen, med billeder fra den gamle Ølgod Kommune, som byrådsmedlem Susanne Bergmann åbnede. Udstillingen kan stadig ses i Lindbergsalen, og er et besøg værd.
I det daglige arbejder vi stadig målrettet med at registrere så mange arkivalier i Arkibas som muligt. Meget vil
kunne ses i Arkiv.dk, men ikke alt bliver lagt ud. Så hvis man
ikke kan finde, hvad man søger, så kig ind på arkivet, idet
vi måske alligevel har oplysninger, der ikke umiddelbart er
tilgængelige, eller billeder som ikke er lagt ud på Arkiv.dk.

Øse Sognearkiv
Solhøjvej 1, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskovvej 102, Nordenskov,
6800 Varde. Tlf.: 75 29 82 12
Arkivets postadresse: Sønderskovvej 102, Nordenskov,
6800 Varde
E-mail: aage-meldgaard@mail.dk
Vi har i arkivet haft et forholdsvis travlt år. Vores nye lokaler er nu endelig taget helt i brug. Samtidig har en borger
i byen doneret et ret stort beløb til indkøb af Edb-udstyr,
så vi nu er kommet godt i gang med arbejdet. Vi har haft
en del besøg på arkivet, bl.a. en 6. klasse fra Nordenskov
Skole, som gerne ville vide noget om byen og sognet. En
flok børn som kunne sidde stille og lytte, så vi må sige, at
interessen for lokalhistorie også eksisterer hos børn.
Arkivets sommertur gik i år til Årøsund med besøg på
Vingården og i kirken. 48 personer deltog, og der var ikke
plads til flere i bussen.
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Kulturnatten i Nordenskov fandt sted den 11. september.
Vi havde en udstilling på Nordenskov Kro om forskellige
foreninger og personer fra sognet. Udstillingen var besøgt af ca. 175, hvilket vi var meget tilfredse med. Vi er
nu i gang med at sætte to nye lokaler i stand, som vi har
fået stillet til rådighed. Det ene skal bruges til forskellige
udstillinger. Det andet lokale er en beboerstue på 12 m2
(det var størrelsen på beboernes værelser på Nordenskov
Alderdomshjem år 1935). Her vil vi være ældrecentret behjælpelig med at sætte det i stand og finde inventar, så
det viser, hvordan man boede på alderdomshjemmet ca.
1940–1950.

Årre Lokalhistoriske Arkiv
Årre Skole, Skolegade 25 1. sal, 6818 Årre
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 (oktober-marts).
1. torsdag hver måned resten af året
Leder: Arne Asp Sørensen, Møllehøjen 7, Fåborg,
6818 Årre. Tlf.: 75 19 28 40
Arkivets postadresse: Møllehøjen 7, Fåborg, 6818 Årre
E-mail: aarrelokal@hotmail.com
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk
Atter et begivenhedsrigt år har præget vort sogn med lokalhistorie fra de tidligste tider til nutidig udvikling. Vi forsøger på arkivet at holde fokus på sammenhængen.
Når den nyeste teknologi gør det muligt at føre strøm i
land fra de store havvindmøller på Horns Rev, skriver vi ny
historie, men når jordledningerne føres gennem vort sogn,
skrives der samtidig tusindårig historie, når arkæologerne
går forud med udgravninger. Netop i Årre Sogn har disse
udgravninger i flere omgange givet værdifulde fund.
Ny teknologi er det også, når historiske data møjsommeligt indsamlet manuelt gennem hundrede af år, nu kan
behandles elektronisk og fremvises på digitale platforme
overalt i verden – hjemme i ens egne stuer, eller i større
forsamlinger.
Det store kendskab til IT-verdenens mange muligheder,
som kræves af enhver virksomhed i dag, smitter også af
på historiefortællingen, og gør den mere spændende og
nærværende både for dem der arbejder med det, og for
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dem de vil præsentere historiske emner for. Man har set tydelige eksempler på den store interesse for historiske film
(1864, Hvidsten-gruppen, Under Sandet m.v.), og Arkiv.dk
må vi vist også tillade os at kalde en stor succes.
Grundlæggende for den gode historie er dog, at der
bliver fulgt op på de begivenheder, der sker i et sogn. Ret
hurtigt undres man over, at dette eller hint har fundet
sted. Her i vort sogn, har vi måske blot været heldige at
have haft lokalhistorisk interesserede personer, som dels
har samlet og bevaret interessante beskrivelser, eller dels
endog selv har beskrevet dem. Det giver os i dag gode
muligheder for at viderebringe en god historie om store
vidstrakte hedearealer, med enkelte faldefærdige rønner
og en kummerlig tilværelse for befolkningen, og en lille
flække kaldet Ouræe (Orre), hvor forholdene også var primitive, frem til i dag, hvor sognet fremtræder med frodige
velplejede landskaber og en smuk landsby med en aktiv
befolkning, der i samarbejde skaber gode boligforhold,
smukke omgivelser og en status som Blomstrende Landsby.
Denne historie er kun ca. 150 år gammel, men med mange
begivenheder.
Vi er på arkivet i Årre op til ni personer der frivilligt, en
gang om ugen, registrerer skriftlige arkivalier, avisudklip
og billeder i Arkibas, som kan søges på hjemmesiden Arkiv.

Billeder fra byfesten.
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dk, hvor også den store billedsamling, som efterhånden
er blevet skannet, kan beses på skærmen hjemme i stuen.
På vor nyligt afholdte årsmøde/generalforsamling havde vi formået grundlægger og fabrikant Arne Kvist til at
fortælle om sin næsten 50-årige virksomhedsforløb i Årre.
Også dette historiske indlæg kaldte på stor interesse fra
sognets beboere, og samlede 105 deltagere, hvilket nok
er foreningens største generalforsamling nogensinde. Alt

i alt kan vi i disse år glæde os over god interesse for vort
arbejde, men vi forsøger også at være hvor »der sker historie«, samle det op og gemme det for fremtiden.
Vi takker Skads m.fl. Herreds Brandkasses Fond og Danske Andelskassers Bank for økonomisk støtte, samt Varde
Kommune for gode arbejdsforhold. Inden for den næste
periode (ca. 2 år) vil der ske ændringer i vores lokalefaciliteter, som vi ser frem til med stor spænding.

Fra byfesten i Årre.
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Vejen Kommune

I sommeren var en lille flok fra arkivet på tur i Åtte Bjerge,
hvor Laurids Hansen, fortalte og viste rundt. Vejret var desværre ikke det bedste, men det blev alligevel en dejlig tur.
I 2015 valgte Holger Busch Nielsen at takke af som webmaster for arkivets hjemmeside. Arkivet valgte at kreere
en ny hjemmeside med hjælp fra SLA. Arkivet har fået
Mogens Christensens (tidligere Brørup Posten) billedarkiv
overdraget. Billederne er blevet skannet, men er endnu
ikke registreret i Arkibas.
Museet på Sønderskov inviterede lokalarkiverne i Vejen Kommune til at deltage i Historiefestivalen på Sønderskov i september måned. Lokalarkiverne lavede en udstilling om jernbaner og mergelbaner i Vejen Kommune. Til
Arkivernes Dag i november måned viste arkivet nogle af
plancherne fra Historiefestivalen suppleret med billeder
og avisudklip.

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn
Biblioteket, Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf.: 75 38 16 70
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 samt efter aftale med
lederen
Leder: Ellen Sørensen, Vestervang 136, 6650 Brørup
Tlf.: 75 38 14 37
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk
Lokalarkivet i Brørup har haft travlt med at registrere
billeder fra Vestkysten. Billederne stammer fra Jørgen E.
Pedersens arkiv, som både rummer billeder og avisudklip.
Billederne er blevet skannet og bliver løbende registreret
i Arkibas.
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Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2, 6622 Bække
Åbningstid: Tirsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale
Leder: Søren Frederiksen, Tværvej 10, 6622 Bække
Tlf.: 75 38 97 06
Arkivets postadresse: Tværvej 10, 6622 Bække
E-mail: fredensbo@profibermail.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/lokalarkivet
Bække-Veerst Lokalarkiv har haft et godt år. Vi modtager
til stadighed billeder, arkivalier m.m., og vi synes, at vi får
en god opbakning fra medlemmerne. Medlemstallet er
stabilt, og mange besøger os i åbningstiden eller møder
op til vore udstillinger og arrangementer.
I løbet af året 2015 har vi registreret 58 modtagelser
fordelt på dokumenter, billeder, bøger m.m. Vi er fortsat i
gang med at registrere de arkivalier, vi fik tilbage fra Vejen
i januar 2011, og det er tvivlsomt, om vi bliver færdige i
2016, men på nuværende tidspunkt har vi registreret ca.
290 arkivfond og ca. 4.300 billeder. Alle billederne kan ses
på Arkiv.dk, og det kan mærkes i arkivets daglige arbejde.
Rigtig mange sender oplysninger til billederne som f.eks.
navne, årstal m.m. Vi er i fuld gang med at registrere avisudklip således at man, efterhånden som arbejdet skrider
frem, vil kunne se på Arkiv.dk, hvilke udklip vi ligger inde
med. Det er mange.
Arkivet har åbent hver tirsdag, men efter aftale er vi
også gerne til rådighed på andre tider. Det er der nogen,
som benytter sig af – især folk der kommer langvejs fra.
I løbet af 2015 har vi registret 65 besøg, og desuden har
vi haft besøg af ca. 25-30 gæster i forbindelse med vort
åbent hus arrangement den 14. november. Mange kom
for at se udstillingerne, som var arrangeret i dagens anledning, og benyttede samtidigt lejligheden til at bladre
i gamle billeder og avisudklip. I øvrigt en meget populær
beskæftigelse. I anledning af dagen havde vi en udstilling
om Troldhedebanen og mergelbanerne i Veerst-Bække
Kommune. Samtidig blev en film om Troldhedebanen vist
i Turistforeningens lokaler.
Bække-Veerst Lokalarkiv har på linje med andre arkiver i Vejen Kommune deltaget i årets Historiefestival på
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Sønderskov. Arrangementet fandt sted den 12. og 13. september og arkivernes tema var jernbanespor, så derfor var
det naturligt for os at arbejde med Troldhedebanen og
mergelbanerne i vores område. Arbejdet var mere omfattende og tidkrævende end forudset, og vi brugte derfor
ret mange timer på projektet. Vi har ikke afgjort, om vi
deltager i den kommende historiefestival, men under alle
omstændigheder kom der et rigtig godt resultat ud af anstrengelse bl.a. i form af nogle flotte plancher, som blev
udstillet her på arkivet i forbindelse med Arkivernes Dag.
Af øvrige arrangementer kan nævnes generalforsamlingen den 19. februar, hvor deltagerne blev bedt om at
hjælpe os med at identificere en række ukendte billeder
fra Bække og Veerst. Vi fornemmede at interessen var
stor. Den 19. august var vi på kirkegårdsvandring. Denne
gang koncentrerede vi os om mindelunden eller lapidariet, hvor mange sten fra de sløjfede gravsteder er bevaret.
Vejret var fantastisk og interessen var stor - 45 deltagere
var mødt op til en vellykket aften, som sluttede med kaffe
i konfirmandhuset.
Efterårsmødet blev afholdt den 7. oktober, hvor Svend
Johnsen, Århus født og opvokset på Rolighed i Kragelund,
fortalte om livet i Kragelund efter krigen og sit senere virke rundt i verden som mejerist og mejeriingeniør. Af kommende arrangementer kan nævnes, at arkivet den 15. juni
afholder en byvandring, hvor bestyrelsesmedlemmer vil
fortælle lidt om gammel og nyt.
Nyhedsbrevet Arkiv-nyt udsendes til alle medlemmer,
hver gang vi har nyt at fortælle om kommende arrangementer. Det er sket tre gange i det forløbne år. Årsskriftet
»Glimt« er nu udkommet fem år i træk, så det er efterhånden blevet en tradition. Vi er fortsat lidt stolte af det blad,
og vi fornemmer, at mange medlemmer glæder sig til at få
det. To artikler fra »Glimt« 2015 er delvis blevet gengivet i
JydskeVestkysten. Det tager vi som et udtryk for, at nogle
af artiklerne også er læseværdige for folk bosat uden for
Bække og Veerst sogne. Den ene artikel er skrevet af Kurt
Poder, Solrød og omhandler en stol som hans oldemor på
Hvidgård i Bække fik, eller måske fik, af kongen, da hun
fyldte 100 år. Kurt Poder ville gerne sikre sig, at stolen blev
bevaret på et museum. Museet på Sønderskov vil lade sto53
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len indgå i deres samlinger, så vi har sørget for, at den er
blevet afhentet, og midlertidigt står på arkivet i Bække.
»Glimt« indeholdt også en artikel om maleren Peter
Herskind Lundgaard, som voksede op i Bække. Efterfølgende har vi indsamlet en del af hans værker, dels som
kopier og dels originale. De er i øjeblikket udstillet på arkivet, hvor de kan ses i arkivets åbningstid. »Glimt« vil også
udkomme i 2016. Forarbejdet er godt i gang, men vi vil
selvfølgelig gerne have hjælp, hvis nogen ligger inde med
en god historie.

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Vestergade 17, 1., 6670 Holsted. Tlf.: 75 39 20 10
Åbningstid: Onsdag kl. 14.00-18.00 samt efter aftale med
lederen
Leder: Klaus Hansen, Foldingbrovej 13, 6670 Holsted
Tlf.: 75 39 33 61
E-mail: Holsted-Lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk
Nok et år er gået – et år, som har budt på lidt af hvert. Vi
har som sædvanligt haft et travlt år på arkivet, hvor antallet af henvendelser har været noget lignende sidste år,
nemlig 192 i 2015 mod 188 i 2014. Vi har i 2015 haft 0
henvendelser i almindelig brevform. Alle henvendelser har
været enten ved personligt fremmøde eller via elektroniske medier.
Vores hjemmeside, som åbnede i 2010, er ifølge statistikken blevet kontaktet fra omverdenen. Vi har haft besøgende på hjemmesiden fra så fjerne lande som Sydafrika, Rusland, Ukraine og USA. Vi har forsøgt at opdatere
hjemmesiden ca. hver anden måned. Til og med 2015 har
vi haft i alt 5.177 besøgende på hjemmesiden. I midten af
december 2014 kom vi på Facebook. I 2015 har der været
48, der har været inde og se om arkivet.
Antallet af afleveringer er ligesom sidste år, nemlig 61
registrerede afleveringer i 2015 mod 57 for 2014. Et par
af disse afleveringer har været omfattende, og har affødt
meget arbejde med at lave henvisninger, og har derfor taget rigtig lang tid. Vi har i 2011 fået to store afleveringer
af billeder. Den ene er pressebilleder fra JydskeVestkysten,
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og den anden er billeder fra Ugeavisen. Vi har arbejdet
med disse billeder siden, men er endnu ikke helt færdig
med dem, og håber at blive færdige i 2016.
Da vi blev færdige med ejendomsbillerne i Arkibas i
2013, fortsatte vi med at lægge billeder ind fra arkivfondene. Der er mange, og vi har haft to personer kontinuerligt
på denne opgave i 2015. Der er et stykke vej endnu, inden
vi er færdige med denne opgave. I sidste halvdel af 2015
har vi sat fire personer på opgaven og fortsætter i 2016.
I de nye lokaler har vi fået arkiveret JydskeVestkysten,
og har i løbet af 2015 fået 3. kvartal 2014. I de nye lokaler
har vi også fået ophængt en del malerier, vi har modtaget
i årenes løb, som vi ikke har haft plads til indtil nu. Vi synes
selv, at det ser godt ud.

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
Hovborg Skole, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Henry Pedersen, Sandagervej 5, 6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 62 57
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com
Hovborg Lokalarkiv har haft et travlt år, nogenlunde som
det foregående. Mange arkivalier venter stadig på at blive
registreret i Arkibas, men det går støt fremad.
Vi glæder os stadig over de gode forhold, arkivet har i
den tidligere Hovborg Skole. De to af arkivets lokaler kan
bruges til udstillinger, så det er meget tilfredsstillende. Der
er flere brugere af huset, bl.a. Børnehaven Regnbuen og
Holmeå Kunstforening, men der samarbejdes godt brugerne imellem.
Vi er stadig meget interesserede i de stolper og stolpehuller fra middelalderen, der er fundet tæt ved Holme Å.
Vi håber, at Museet på Sønderskov vil foretage den prøvegravning i området, som blev besluttet sidste år. Har der
været en bro, eller stammer egestammerne fra en opdæmning?
Siden sidste år har arkivet modtaget en stor samling
gamle kort. De vedrører alle Hovborg og området omkring
Hovborg. De ældste kort angiver forhold, der er mere end
250 år gamle. Kortene er i stor udstrækning med til at vise
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hele Hovborg-områdets udvikling med vejforhold og lignende. Enkelte er originale, de fleste er dog kopier. Arkivet har endnu ikke haft tid til at granske dem nøjere, men
vi glæder os til arbejdet.
Som altid er arkivet vært for et velbesøgt foredrag
hvert år den 4. maj. Foredraget finder sted i Huset i Hovborg, og finder sted umiddelbart efter mindehøjtideligheden i Klelund til ære for de allierede soldater, som mistede livet ved et flystyrt i Klelund i november 1944. Sidst
var foredragsholderen Holger Grumme, som fortalte om
hverdagen under besættelsen med hovedvægten lagt på
beboernes hverdag. Næste foredragsholder er på plads, så
der venter helt sikkert en god oplevelse den 4. maj 2016.
Arkivet har haft stort set samme antal besøgende som
sidste år. En stor tak til de lokale, som er involverede i arkivets arbejde.

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Andreas Bruun, Knudsmindevej 20, 6650 Brørup
Tlf.: 61 54 04 01
E-mail: historie@lindknud.net
Hjemmeside: www.broeruplokalhistorie.dk/lindknud
Post til: Knudsmindevej 20, 6650 Brørup
Arkiveringen af en stor mængde arkivalier går det stille
og roligt fremad med at få registreret i Arkibas. Et trofast
mandskab på to-tre personer mødes hver mandag formiddag om arbejdet. Der er i årets løb indkommet adskillige
gode arkivalier, dokumenter, billeder m.m. - alt sammen
noget, som har værdi for egnens historie.
Meget energi er igen i 2015 brugt på formidling af historie på forskellig måde. Til Lindknuds månedsblad Lokalbladet søger vi at aflevere en side med historie af almen
interesse - om folk eller begivenheder fra tidligere tider.
Ved Lindknuds byfestuge var det planen at gennemføre
en historie-vandretur ad Okslundvej for at slutte på byens
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industrivirksomhed Schela Plast, men det blev regnvejr.
Derfor blev det alene et besøg på Schela Plast. Lindknud
Sogns Aftenhøjskoleforening var medindbyder og der blev
afsluttet i konfirmandstuen ved præstegården, hvor planen for aftenhøjskolens møderække blev præsenteret.
I stedet for Arkivernes Dag deltog foreningen i et markeds-arrangement på aktivitetscentret Bøgevang, hvor
byens spejdere med flere deltog. Det er blevet en tradition, at vi bl.a. kommer med ti historiske spørgsmål med tre
svarmuligheder ved dette marked. Nogle fra arkivet deltog i SVAs lærerige tur til Odense den 11. juni med besøg
i Den Fynske Landsby og sejltur på Odense Å m.m. Der har
været adskillige reaktioner hen over året fra folk, der finder arkivet på nettet, og som søger oplysninger om slægt
og venner osv.
Lindknud Sogneråds protokol fra 1909–1933 blev færdig-afskrevet, og de ca. 800 A4-sider er lagt på nettet og
også udskrevet på papir i et enkelt eksemplar. Det har givet indsigt i en vældig historie om, hvordan der blev taget
vare på tingene på den tid, omsorgen for de ældre, evindelige skolespørgsmål, skoleudvidelser, planer om anlæg
af jernbane gennem sognet, bilernes tilkomst, vejforbedringer i den anledning, rationeringer under 1. Verdenskrig,
indkaldelse af sikringsstyrke under krigen, afstemning om
salget af De Vestindiske Øer og meget mere. Alle kender vi
jo til den overordnede historie, men hvordan blev lovene
administreret i sognene/kommunerne? Det giver afskrivningen indblik i.
Arkivet har en god økonomi, er med i Vejen Kommunes
arkivsamvirke hvorfra internetforbindelse m.m. bliver betalt, og med det historiske værksted bor foreningen gratis
i kommunens hus Bøgevang. Der er en indtægt fra salg af
foreningens tre bøger. Endvidere har foreningen en indtægt på ca. 6.000 kr. fra medlemsskaber og salg af årsskriftet, som udgives sammen med arkivet i Brørup. Foreningen har et godt samarbejde med arkivet i Brørup i hvis’
bestyrelse, arkivet er repræsenteret.
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Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf.: 75 19 85 69
Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned kl. 15.00-18.00
samt efter aftale med lederen
Leder: Olga Pedersen, Vestergade 6, 6670 Holsted
Tlf.: 75 19 82 80
Arkivets postadresse: Vestergade 6, 6670 Holsted
E-mail: olga.pedersen@stofanet.dk
Aastrup Sognearkiv har haft et stille år i 2015. Der kommer
ikke mange besøgende til arkivet, hvilket skyldes, at mange slægtsoplysninger ligger på nettet.

Der kommer dog mange e-mails til arkivlederen netop omkring slægter i sognet, og mange forespørgsler omkring
det store antal foto og arkivalier, som vi har lagt ud på
Arkiv.dk.
Vi har endvidere modtaget flere spændende arkivalier,
f.eks. nogle udklipsbøger fra Aastrup Sparekasse og en fin
bog med ca. 20 års optegnelser med antal af kirkegængere i Aastrup Kirke ført af nu afdøde kordegne.
Den nedlagte jernbane fra Bramming til Funder åbnede
1916 – altså for 100 år siden. Vi vil forsøge at samle lidt til
en evt. udstilling omkring dette.

Glejbjerg Station
umiddelbart efter
opførelsen.
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S VA

Sydvestjyske Arkiver
Beretninger 2015

Forsidefoto:
Aksel og Leo vasker mindestenen ved Russerhulen. I 2015
markerede Grimstrup Sognearkiv, at det var 25 år siden,
mindestenen blev opstillet.
Foto: Grimstrup Sognearkiv.

