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Nyt fra konsulenten 
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver 

»Sejle op ad åen – sejle ned ad 

igen« lyder en gammel folkelig vi-
se fra 1895 omkring sejladsen på 

Odense Å. Nu er det mest i forbin-
delse med fodboldlandskampe i 

Parken, at sangen synges og høres 
helt hjem i stuerne gennem TV’et. 

For deltagerne på studieturen til 
Odense den 3. juni fik sangen en 

helt ny betydning, da netop en 
sejltur på Odense Å var en af ople-

velserne, på en særdeles spæn-
dende og oplevelsesrig tur til den 

fynske hovedstad. Det var tredje 
år i træk, at SVA havde arrangeret 

en sommerudflugt med fagligt ind-

hold – og ud fra tilbagemeldinger-
ne, er det vist ikke sidste gang! 

 
Studieturen er blot en af de mange 

aktiviteter i foreningen SVA, hvor 
kurser og undervisning er og bliver 

den drivende kraft. Selvom nogle 
arkivfolk i området nu har fået 

kursusbevis på at have bestået 
samtlige moduler i SLAs arkivud-

dannelse, er der altid nye og andre 
ting, man kan lære inden for ar-

kivverdenen. Derfor har SVAs ud-
dannelsesudvalg også mødtes og 

lavet de foreløbige planer for kur-

ser i den kommende sæson. 
 

Kurser 
Som vanen er, vil kurserne for den 

næste arkivsæson blive meldt ud 
lige efter sommerferien. På pro-

grammet kan I dog forvente yder-
ligere Arkibas-kurser, både opgra-

deringskurser som der stadigvæk 

er efterspørgsel på, samt begyn-
derkurser for nye brugere af Arki-

bas. Derudover har vi diskuteret 
muligheden for at afholde et hjem-

meside-kursus i SLA-cms. Der vil 
også blive afholdt et, muligvis to 

modulkurser i næste sæson. Det 
bliver med stor sandsynlighed et 

modul 1 kursus til januar, og evt. 
kursus i det nye modul 0 til efter-

året. Foruden dette arbejdes der 
på at tilbyde et kursus i kilder til 

ejendomshistorie samt en studie-
tur igen næste sommer. Der er 

mange brikker, der skal falde på 

plads, men hold øje med den elek-
troniske postkasse, når kursuspro-

grammerne udsendes hen mod 
slutningen af august måned.  

 
Mini-arkibas lukkes ned 

Som meddelt på Arkibas-forsiden 
og i Omslaget, så har SLA beslut-

tet helt at lukke for adgangen til 
Arkibas4 med virkning fra den 1. 

oktober 2015. Det er det nok de 
færreste, som vil mærke til, idet 

programmet til fulde er blevet af-
løst af Arkibas5. Men det, som det 

også betyder, er at der samtidigt 

lukkes for adgangen til arkivernes 
data via Mini-arkibas, som mange 

har installeret på deres hjemme-
side. Dette er selvfølgeligt ikke 

overraskende for at lede trafikken 
og brugerne over på arkiv.dk, 

hvorfra det også er muligt at frem-
søge oplysninger og registreringer 
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fra ét bestemt arkiv ad gangen. 

Jer der har Mini-arkibas på hjem-
mesiden, skal være opmærksom 

på at fjerne dette på siden.  
 

Aftale med Copydan  
Som de fleste af Jer sikkert har 

fulgt med i, har der gennem læn-
gere været en forhandling mellem 

SLA og Copydan vedr. rettigheder 
til visning af billeder i arkiv.dk. 

Selvom der endnu mangler en un-
derskrift på aftalen, så er der op-

nået enighed om den, således at 
begge parter nu har meldt resulta-

tet ud i offentligheden. Aftalen be-

tyder i sin korthed, at arkiverne 
kommer til at betale et mindre år-

ligt beløb for at sikre sig mod 
eventuelle retssager. Man forsikrer 

sig altså mod, at man skulle kom-
me til at lægge et billede, som er 

ophavsretligt beskyttet, ud på ar-
kiv.dk. Prisen er, til at begynde 

med, 12 øre pr. billede man læg-
ger ud, dvs. publicerer i arkiv.dk. 

Det lyder måske voldsomt for nog-
le, også fordi der skal betales for 

alle billeder, man lægger ud – og-
så dem som er egne optagelser, 

eller billeder arkivet har fået over-

draget rettighederne til. Regner 
man på det, vil det betyde, at et 

arkiv med 2.000 billeder publiceret 
i arkiv.dk, skal betale 240,- kr. om 

året til Copydan. Stykprisen vil 
dog falde, efterhånden som 

mængden af billeder i arkiv.dk sti-
ger, og vil til slut ende på 1,5 øre 

pr. billede mod de nuværende 12 
øre, og altså en årlig udgift på 30 

kr. ved 2.000 billeder.  Arkiverne 
skal være opmærksomme på, at 

aftalen KUN gælder de billeder, 

der publiceres/vises i arkiv.dk 

gennem Arkibas. Skal man bruge 
de samme billeder på en hjemme-

side, i en udstilling eller i en publi-
kation, så giver aftalen med Copy-

dan Jer ikke retten til det. I disse 
tilfælde skal man, ligesom hidtil, 

sørge for at få tilladelse fra op-
havsretsmanden/fotografen.  

 
Videreudvikling af Arkibas5 

Med mere end et halvt år på ba-
gen, er Arkibas5 efterhånden ved 

at være tilvænnet og indarbejdet i 
den daglige rutine. Den 8. juni 

blev der sat en ny version af Arki-

bas5 i drift, med en række æn-
dringer og forbedringer, hvoraf jeg 

vil gennemgå de væsentligste an-
detsteds i dette blad. Ønskelisten 

til Arkibas5 og arkiv.dk er lang, 
men på et projektgruppemøde i 

maj, blev det besluttet, at noget af 
det, man vil bestræbe sig på at få 

udviklet i 2015 er et statistikmo-
dul, og muligheden for at lave ud-

træk af lister med arkivets egne 
registreringer, ordningsord osv. 

Derudover vil man gøre det muligt 
at vise pdf-filer knyttet til registre-

ringer i arkiv.dk. 

 
Meget vil ske endnu med vores 

uundværlige registreringsprogram, 
men nok ikke så meget den kom-

mende tid, hvor sommer og ferien 
falder ind over os. Glæd Jer dog til 

en ny arkivsæson efter sommerfe-
rien, hvor der er nok at tage fat 

på, og hvor bestyrelsen for SVA 
bl.a. vil se på en eventuel fælles 

prispolitik for arkiverne, som meldt 
ud og diskuteret på årsmødet i 

Næsbjerg. God sommer til alle!   
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Den dag ormene går opad 
Af Linda Vesterbæk, arkivleder Nordby Sognearkiv 
For 45 år siden fik jeg fortalt, af en 

dengang 80 årig gammel mand, at 
der på hans hjemegn altid var ble-

vet brugt betegnelsen ”Pejers 
daw” om dagen den 22. februar. 

Han sagde: ”Pejers daw er den 
dag, hvor ormene går opad” – og 

derved gør jorden tjenlig til at ar-
bejde i og med. Jeg syntes, at 

denne ”saje” var speciel og vi har 
siden også brugt den i familien! 

   
For et par år siden fik jeg bogen 

”Vore gamle kalenderdage” ind på 
arkivet, og læste der om tro, over-

tro og varsler. I denne bog bliver 

dagen den 22. februar omtalt som 
”Peters stol/Pers dag”. Det er 

apostlen Peter, som giver navn til 
dagen. Han har flere helgendage i 

løbet af året, og hans tegn på 
primstaven er altid en nøgle. Jesus 

gav jo Peter himlens nøgler. 
 

Peters dag var en af årets store 
”vejrdage”, og mange mennesker 

mener stadig, at foråret indvarsles 
den 22. februar, fordi Sct. Peter på 

denne dag kaster den varme sten i 
vandet, og det betyder, at det nu 

tør lige så meget nedefra, som det 

evt. fryser fra oven. Men hvis Per 
har skæg (istapper), vil frosten 

vare ved i nogen tid. 
 

De gamle bønder mente, at det 
ville blive et godt år, hvis mulden 

nu var så optøet, at man kunne 
stikke en kæp i jorden. De mente 

også, at der på denne dag gerne 
måtte stå så meget vand i plovfu-

rerne, at en hest kunne drikke af 
det. Der var endnu en god grund 

til at kikke på vejret den dag, for 
der blev også sagt, at som vejret 

var på Pers daw, ville det uden 
tvivl blive i de følgende 40 dage.  

 
I kalenderbogen står der ikke no-

get om Pers awten, som den 21. 
februar før i tiden blev fejret med 

bål nogle steder langs vadehavet 

sydpå. På hjemmesiden www. 
aldus.dk  kan der læses om Pers 

awten. Man har for nogle år siden 
taget denne tradition op i Sønder-

ho på Fanø, og aftenen fejres nu 
hvert år med fakkeltog – sang og 

fællesspisning i forsamlingshuset.  
 

Giver regnorm et varsel om foråret? 

http://www.aldus.dk
http://www.aldus.dk
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Nyt i Arkibas5 
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver 

Den 8. juni sendte Arkibas en lang 

liste ud til arkiverne med nye 
funktioner og fejl der var blevet 

rettet i Arkibas5. Man kan hurtigt 
gå død i denne liste, så derfor vil 

jeg her fremhæve de ting som er 
væsentlige, og som er vigtige at 

have kendskab til: 
 

Brugerrettigheder: Under Arkiv-
administration er det nu muligt at 

tildele de enkelte brugere forskelli-
ge administratorrettigheder til sy-

stemet. Man kan for eksempel til-
dele en registrator rettigheder til 

f.eks. at oprette fotografer eller 

ordningsord, uden at have de fulde 

administratorrettigheder. Det er 

VIGTIGT, at alle arkiver kigger på, 
hvilke rettigheder de enkelte bru-

gere er sat til, idet alle som ud-
gangspunkt har fået de fulde ad-

ministratorrettigheder ved konver-
teringen fra Arkibas4. Kig under 

Arkivadministration > Brugere og 
gennemgå alle de aktive brugere i 

systemet.  
 

Fusionering af ordningsord: 
Denne funktion er meget nyttig til 

at rydde op i dobbelte (eller flere!) 
ordningsord, som for eksempel er 

overført fra Arkibas4. Det er me-

get enkelt at gå listen med ord-

I Arkibas er det nu blevet muligt at fusionere ordningsord, hvis man ved en fejl 

har fået oprettet samme ord/navn mere end én gang.  
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ningsord igennem, eller søge en-

kelte decimalgrupper frem (f.eks. 
99.4) og gennemgå ordningsorde-

ne. Gå ind under Registreringsad-
ministration > Ordningsord, og 

sæt flueben ud for gengangere på 
listen inden man klikker på knap-

pen ”Fusionér valgte”. 
 

Fusionering af givere: På sam-
me måde som ordningsord, er det 

muligt at fusionere givere, hvis 
man er kommet til at oprette sam-

me person mere end én gang. Gå 
ind under Journaladministration > 

Givere og fusionér valgte givere.  

 
Ændre publiceringsstatus på 

mange registreringer: Det er nu 
muligt at ændre publiceringsstatus 

for en hel gruppe registreringer ad 
gangen. Det er nemt at fremsøge 

billeder fra en bestemt fotograf, 

eller en hel samling af registrerin-

ger, f.eks. udklip (U), og ændre 
publiceringsstatus. Før skulle dette 

gøres på registreringerne enkelt-
vis. Gå ind under Registreringsad-

ministration > Ændring af publice-
ringsstatus og vælg søgeord/

søgekriterie. På listen, der kom-
mer frem, kan man vælge alle el-

ler enkelte registreringer inden der 
klikkes på knappen ”Skift publice-

ringsstatus”.  
 

Slette journaler: I den første ud-
gave af Arkibas5 var det ikke mu-

ligt at slette en journal. Det er der 

nu, idet der er kommet en rød 
”slet” knap på journalen (hvis man 

har administratorettigheder til at 
slette). Under Journaladministrati-

on > Slettede journaler er det mu-
ligt at finde og genoprette de slet-

tede journaler.  

Ved fremsøgning af eksempelvis billeder af en bestemt fotograf, kan man nu 

ændre publiceringsstatus for en hel gruppe registreringer på én gang.  
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Referat: Generalforsamling i 

Næsbjerg den 18. marts 2015 

Flaget var hejst foran Næsbjerghus, hvor SVA afholdte sit årsmøde i 2015.  

Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen.  

På generalforsamlingen deltog re-

præsentanter fra arkiverne i: Var-
de, Farup, Vester Nebel, Janderup, 

Kalvslund, Seem, Alslev, Hviding, 
Næsbjerg, Brørup, Fåborg, Jern-

ved, Blåbjerg, Blåvandshuk, 
Grimstrup, Skads, Billund, Gør-

ding, Agerbæk, Vejrup, Årre og 
Vester Vedsted. Derudover deltog 

fra SVA bestyrelse: Jørgen Dieck-
mann Rasmussen, Esbjerg, Linda 

Vesterbæk, Nordby, Anni Skov 
Christensen, Blåvandshuk og Linda 

Nielsen, Billund. Desuden næstfor-
mand for Varde Kommunes Kultur-

udvalg, Mads Sørensen samt ar-

kivkonsulent Richard Bøllund. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Jørgen Dieckmann Rasmussen bød 

forsamlingen velkommen og fore-
slog næstformand i Varde Kommu-

nes Kulturudvalg, Mads Sørensen, 
som dirigent og konsulent Richard 

Bøllund som referent. Begge blev 
valgt.  

 
Mads Sørensen takkede for valget, 

og erklærede generalforsamlingen 
for beslutningsdygtig, idet den var 
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blevet lovligt indkaldt med skriftlig 

indkaldelse minimum tre uger for-
inden. Indkaldelsen var dateret 

den 23. februar.    
 

2. Beretninger 
Formand Jørgen Dieckmann Ras-

mussen fremlagde bestyrelsens 
beretning: »Endnu et år er gået, 

og det er tid til at mødes omkring 
gule ærter i Sydvestjyske Arkiver! 

Mange ting forandrer sig omkring 
os og med stor hast i disse år, 

men det lader til, at de gule ærter 
til årsmødet består. 

 

2014 har på mange måder været 
et underligt år, for arkiverne har 

været i noget af en venteposition. 
Hvornår kom den nye version af 

Arkibas, og hvad ville det betyde 
for vores registreringsarbejde? Det 

var det ikke altid nemt at få et 
indtryk af. Det kan derfor heller 

ikke undre, at der var stor interes-
se for det såkaldte klargøringskur-

sus, SVA udbød i Helle-Hallen den 
24. juni, og hvor Jens-Åge Peter-

sen fra Odense Stadsarkiv som 
medlem af projektgruppen for Ar-

kibas-projektet kom for at fortælle 

om projektet og give gode råd til 
arkiverne om, hvad de kunne gøre 

for at forberede overgangen. Ellers 
var det svært at forberede arkiver-

ne til, hvad der ville ske, for bl.a. 
tidsplanen ændrede sig hele tiden, 

der blev næsten ingen tid til test-
ning, og de første udmeldinger om 

rækkefølgen på konverteringerne 
holdt ikke stik – det endte faktisk 

med, at data fra alle landets arki-
ver blev konverteret på én gang 

og sent i forhold til tidsplanen. 

Derfor var det ikke muligt straks 

at samle jer i arkiverne til en ori-
entering om, hvad der var i vente. 

Heldigvis har arkivkonsulent Ri-
chard Bøllund en telefon, og den 

blev da også flittigt brugt i de dage 
og efterfølgende uger - men det vil 

jeg overlade til ham at fortælle 
mere om. 

 
Det ene projekt fulgte det andet – 

inden årsskiftet skulle arkibas.dk 
rulles ud, men også her blev tids-

planen ændret, dog næppe fordi 
navnet i mellemtiden blev ændret 

til arkiv.dk. Med denne portal pub-

liceres helt aktuelle data fra alle 
landets arkiver, som har krydset 

feltet ”må publiceres” af i Arki-
bas5. Med en effektiv markedsfø-

ring fra SLAs side har arkiv.dk 
bragt lokalarkiverne ud til mange 

danskere, som ellers ikke kunne 
finde på at opsøge et lokalarkiv. 

Arkiv.dk er blevet ”solgt på” at 
være Danmarks største fotoalbum, 

men det er ikke en dækkende be-
skrivelse, for portalen viser alle lo-

kalarkivernes registreringer. 
 

Dét har I formodentlig allerede 

mærket i mange flere henvendel-
ser end før. Folk fra hele landet 

sender nu spørgsmål til jer i et 
hidtil ukendt omfang. Jeg har også 

hørt arkiver udfordret derved – 
”hvad gør vi ved alle de henven-

delser fra folk, der vil have billedfi-
ler tilsendt. Skal det koste noget, 

og i givet fald hvor meget? Og 
hvor lang tid skal vi bruge på fore-

spørgsler – vi er jo ikke ret mange 
i arkivet, og når vi bruger tid på 

de mange forespørgsler, kommer 
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vi bagefter med registreringen”. 

PÅ SVAs vegne spørger jeg derfor: 
Er det nu, vi skal til at tale om vej-

ledende retningslinjer for besvarel-
se af forespørgsler, priser på filer 

m.m.? Det vil bestyrelsen gerne 
have nogle tilbagemeldinger om 

her i aften. 
 

Ikke blot stiller Arkiv.dk en masse 
oplysninger til rådighed for bruger-

ne – portalen afslører også, hvad 
arkivet har i sine samlinger, og 

hvordan det er registreret, herun-
der hvordan noget materiale i arki-

vet måske skal flyttes fra en grup-

pe til en anden. Prøv at sæt jer i 
brugernes sted og få jeres egne 

data vist på arkiv.dk – jeg tror, vi 
alle kan finde noget at rette. Det 

kan være registreringsoplysninger, 
der skal flyttes fra et felt til et an-

det, men I kan også opleve, at I 

måske har publiceret registrerin-
ger, som er taget ud af en James 

Bond-film – det er næsten umuligt 
at gennemskue, hvad der findes i 

arkivet på grund af det anvendte 
kodesprog. Og så er der årstal for 

offentliggørelse – husk f.eks. ikke 
at publicere oplysning om udklip 

på nulevende personer – det synes 
hverken Datatilsynet eller copy-

right-lovgivningen godt om. Reg-
len er, at man først ti år efter en 

persons død må publicere person-
oplysninger – hvis da copyright-

lovgivningen ikke kommer ind over 

også (ved publicering af enkeltud-
klip), for så er fristen 75 år efter 

død. Det sidste tilfælde gælder, 
hvis I også har skannet udklippet. 

 
Med arkiv.dk er det endvidere mu-

Mange var mødt op til generalforsamlingen, og der blev lidt trangt i det lille lo-

kale. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen.  
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ligt at se, hvad I har af ”offentlige 

arkivalier” – altså skoleprotokoller 
og lignende, så her er der et hæn-

geparti at få afklaret med kommu-
nen eller det §7-arkiv, som dæk-

ker jeres kommune. Rigsarkivet 
har varslet interessere sig for 

spørgsmålet, og nu har de fået et 
værktøj. 

 
Der er nok at tænke over og ikke 

mindst korrigere, og så skal jeg 
undlade at nævne hele spørgsmå-

let om publicering af fotografier, 
hvor man kan diskutere, om sik-

ring af copyright er tilstrækkelig 

tilgodeset, og om man skal accep-
tere at automatisere publiceringen 

af billeder til Facebook, som efter-
følgende tiltager sig alle rettighe-

der? 
 

Der er ingen tvivl om, lokalarkiver-
ne har fået nogle nye udfordrin-

ger. SVAs bestyrelse vil gerne ha-
ve tilbagemeldinger om jeres øn-

sker til os, og samtidig skal I 
hjemme prøve at se jeres egne 

data i Arkiv.dk og spørge jer selv, 
om I er tilfredse med kvaliteten? I 

kan også bestille konsulenten til at 

komme med en vurdering og ef-
terfølgende hjælp til at få rettet 

problematiske registreringer. 
 

I 2013 forsøgte vi os med en stu-
dietur til Rigsarkivet i København, 

og på baggrund af de positive er-
faringer og tilbagemeldingerne på 

generalforsamlingen sidste år be-
sluttede bestyrelsen at udbyde 

endnu en tur. På grund af 150-
året for 1864 kom turen til at gå til 

Sønderjylland. Ud over at træffe 

andre arkivfolk var der lejlighed til 

at få et indblik i de særlige sønder-
jyske arkivforhold, som nogle af 

vore medlemmer allerede er for-
trolige med, men som kan virke 

overraskende for andre. Alt det fik 
vi mulighed for at se eksempler 

om og få belyst i forbindelse med 
vores besøg på Rigsarkivet i 

Aabenraa, hvor vi i grupper blev 
vist rundt i hele arkivet. Efter en 

god frokost på Folkehjem og efter-
følgende besøg i portrætsamlingen 

der gik turen videre til Museet på 
Sønderborg Slot, hvor museumsin-

spektør René Rasmussen fortalte 

om tiden 1864-1920 og dens ind-
virkning på landsdelen og dens be-

folkning. Efterfølgende fik turdelta-
gerne mulighed for at se udstillin-

gerne på slottet, bl.a. den nye ud-
stilling om 1. Verdenskrig. Efter-

middagen sluttede ved Dybbøl, 
hvor der var lejlighed til at se møl-

len udefra og få en introduktion til 
skanseanlægget i formidlingscen-

tret. På hjemturen ventede en 
middag på Den Gamle Grænsekro. 

Alt i alt en lærerig tur, som yderli-
gere blev tilsmilet af godt vejr. 

 

Det er stadig bestyrelsens vurde-
ring, at arkivfolk har godt af at 

komme ud at se, hvad andre gør 
og lære noget om historie, så der-

for arrangerer SVA endnu en stu-
dietur, denne gang til Fyn. Richard 

Bøllund vil fortælle mere om den 
senere. 

 
M.h.t. til at lære – Rigsarkivet, 

som Statens Arkiver kalder sig nu, 
har i længere tid været i gang med 

en omfattende digitalisering af ar-
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kivalier. Kirkebøger og folketællin-

ger er kilder, I allerede er fortroli-
ge med og bruger. Vanskeligere 

kan det derimod være at følge 
med i, hvad der ellers publiceres, 

men rent faktisk bliver flere og fle-
re kilder af interesse for lokalhisto-

rikere og slægtsforskere tilgænge-
lige på Internettet. Det gælder 

f.eks. skøde- og panteprotokoller, 
fæstebreve, skifter m.m. Det er 

ingen ringe en opgave at følge 
med i, hvad der sker – men værre 

er, at Rigsarkivet stort set overla-
der det til brugerne selv at finde 

ud af, hvad der nu er tilgængeligt 

og hvor (via Daisy eller i arkivali-
eronline), og vejledningen i brug 

er også ganske spartansk, med 
mindre man bor tæt ved en af 

Rigsarkivets afdelinger. Er der øn-

ske om, at SVA i det kommende år 
foretager sig noget på det felt – 

f.eks. en informationsaften?   
 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens 
vegne gerne takke jer for den fort-

satte økonomiske støtte til konsu-
lentordningen. Arkivkonsulenten er 

med til at binde lokalarkiverne i 
det sydvestjyske område sammen, 

og mange små og mindre proble-
mer bliver løst via kurser, besøg 

eller telefonisk rådgivning. Der er 
derfor grund til at takke Richard 

Bøllund for hans fortsatte, ihærdi-

ge indsats. Samtidig vil jeg per-
sonligt benytte lejligheden til at 

takke bestyrelsen for et godt og 
inspirerende samarbejde i årets 

Forsamlingen lyttede intenst da kassereren gennemgik regnskabet, som atter 

endte i et lille overskud til foreningen. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen. 
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løb«. Herefter fremlagde konsulent 

Richard Bøllund sin beretning:  
 

»Ingen årsberetning uden et ord 
om Arkibas, og således heller ikke 

i beretningen for 2014, som blev 
året hvor vi endelig fik en ny og 

opdateret version af registrerings-
programmet. Det har betydet, at 

der har stået Arkibas på det me-
ste, jeg har beskæftiget mig med i 

2014, lige fra selve programudvik-
lingen til klargøring, udrulning og 

oplæring i det nye registreringssy-
stem.  

 

Resultatet af hele udviklingsforlø-
bet kender vi nu, idet Arkibas5 jo 

som bekendt gik i luften den 11. 
november. Med Arkibas5 har vi få-

et et godt og driftssikkert registre-
ringssystem, som på mange områ-

der er forbedret og mere bruger-
venligt end det gamle. Men det er 

samtidigt et program, som endnu 
ikke er færdigudviklet, og som på 

visse punkter ikke lever op til alle 
de krav og forventninger, der var 

blevet stillet på forhånd, og som lå 
i den projektbeskrivelse, jeg har 

deltaget i udformningen af. Det 

har jeg personligt taget konse-
kvensen af, idet jeg har valgt at 

træde ud af bestyrelsen for Arki-
bas, som jeg kom ind i tilbage i 

2009. Det er nu op til den øvrige 
bestyrelse og SLA at finde midler-

ne til den videre udvikling af Arki-
bas5, og få prioriteret i den lange 

liste med ønsker til forbedringer i 
Arkibas5. 

 
Arkibas5 udgør det indre lag i arki-

vernes registreringer, mens nyska-

belsen, arkiv.dk, er det ydre lag 

som skal præsentere og formidle 
arkivernes indhold til resten af 

verden. Selvom arkiv.dk ikke kom 
i luften inden udgangen af 2014, 

så har vi allerede i løbet af det for-
gangne år mærket konsekvenser-

ne af den nye arkivportal, idet ar-
kiverne måtte forholde sig til, at 

deres registreringer pludselig bli-
ver synlige for hele omverdenen. I 

løbet af 2014 tog vi hul på proble-
matikken, bl.a. ved at SVA arran-

gerede et klargøringskursus i juni 
måned. Derudover har jeg været 

rundt til møder i nogle af arkiv-

samvirkerne, for at arkiverne kun-
ne blive grundigt forberedt til de 

nye tider.  
 

Med den endelige åbning af ar-
kiv.dk er det blevet mere end ty-

deligt, at forbedring af registrerin-
gerne er et vigtigt indsatsområde 

blandt nogle arkiver. Prøv at søge 
Jeres registreringer frem i arkiv.dk 

og se om de lever op til standar-
derne, og om brugerne vil kunne 

orientere sig i dem. Hvis der er fejl 
og mangler, er det hurtigst muligt 

en tur tilbage i Arkibas5 og få ret-

tet op på tingene.  
 

Som arkiver vil i blive mødt med 
nye udfordringer, når den potenti-

elle brugerskare via arkiv.dk bliver 
mangedoblet. Nu er det ikke læn-

gere kun de lokale borger, I kom-
mer i kontakt med. Folk i Gedser 

og Skagen vil spørge nærmere til 
de oplysninger, de kan finde i Je-

res arkiv, og måske efterspørge 
kopier af materialet. Det er vidt 

forskelligt hvordan de enkelte arki-
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ver håndterer den slags henven-

delser, og hvorvidt de tager beta-
ling for den service, brugerne ef-

terspørger. Det vil være et oplagt 
sted at få udformet nogle fælles 

retningslinjer, som man enten på 
landsplan eller lokalt må finde 

frem til via SLA, SVA eller arkiv-
samvirkerne.  

 
Kursusaktiviteterne i 2014 har na-

turligvis været påvirket af Arkibas-
udviklingen, idet alle arkibaskurser 

blev sat på standby, indtil det nye 
program gik i luften i november, et 

par måneder senere end oprinde-

ligt annonceret. Herfra er det gået 
stærkt med Arkibas5-kurser – tre 

nåede der at blive afholdt af SVA 
inden årets udgang. Efterspørgslen 

på Arkibas-kurserne er stadigvæk 
meget større, end det SVA kan ef-

terkomme – og konsulenten kan 
overkomme! Jeg véd, det er 

svært, men I må have tålmodig-
hed, for det tager tid at få medar-

bejdere fra de 60 arkiver i områ-
det kørt gennem uddannelsesmøl-

len.  
 

I første omgang er der satset på 

opgradering af de hidtidige Arkibas
-brugere, og det vil fortsætte i 

2015, selvom jeg også er klar 
over, at der er kommet nye arkiv-

medarbejder til, som skal have 
tingene helt fra bunden, og andre 

som har brug for udvidede kurser. 
Uden at love for meget, kan det 

være, at der fra efteråret 2015 bli-
ver lagt andet end opgraderings-

kurser i uddannelsesprogrammet.  
 

Udover Arkibas skal der også være 

plads til andre aktiviteter. Det var 

der også i 2014, hvor der ligesom i 
de foregående år blev lagt ud med 

et modulkursus i januar måned. 
Denne gang omhandlede det de 

skrevne arkivalier. I februar blev 
der afholdt et aftenkursus om da-

tabaser på nettet. En opfølgning 
på dette kursus vil bestemt ikke 

være nogen skade, for det er et 
område, hvor der i disse år sker 

en rivende udvikling og hvor en 
mængden af informationer og kil-

der, der bliver tilgængeliggjort på 
nettet, vokser eksplosivt. 

 

2014 var jubilæernes år, hvilket 
satte sit præg på den årlige som-

merudflugt til Sønderjylland den 
11. juni. Med besøg på Landsarki-

vet i Aabenraa, Sønderborg Slot 
og på Historiecentret Dybbøl Ban-

ke fik vi i hvert fald levendegjort 
nogle af de fortællinger og skæb-

ner fra både 1864 og fra Den Før-
ste Verdenskrig, der begyndte i 

1914, og satte et stort og vold-
somt præg på den sønderjyske be-

folkning. Det var en meget ind-
holdsrig studietur, og samtidigt en 

hyggelig måde at være på tur 

sammen med ligesindede arkiv-
folk. Planlægning af en ny studie-

tur i 2015 er allerede ret så frem-
skreden. Turen finder sted onsdag 

den 3. juni og går til Odense.  
 

Udover det nævnte har årets gang 
stået på de øvrige faste, og rutine-

mæssige opgaver så som vedlige-
hold af hjemmesiden, redigering af 

årsberetninger samt udfærdigelse 
af medlemsbladet to gange. Selv-

om årene på mange måder ligner 
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hinanden, så er det alligevel også 

afvekslende med en masse nye og 
spændende opgaver og menne-

sker, jeg møder på min vej, bl.a. 
ved konsulentbesøg på arkiverne. 

De mange engagerede arkivfolk, 
jeg i årets løb har været i kontakt 

med, takker jeg for samarbejdet, 
ligesom der skal lyde en tak til be-

styrelsen for den utrættelige støtte 
og opbakning til konsulentordnin-

gen«.  
 

Dirigenten spurgte, om der var 
spørgsmål eller meningstilkendegi-

velser til beretningerne blandt for-

samlingen. Hans Ole Villadsen, 
Alslev bekræftede interessen for 

kurser i digitaliserede kilder på 

nettet, og nævnte markbøgerne 

som et eksempel. Bestyrelsen har 
på et forudgående bestyrelsesmø-

de netop drøftet muligheden for at 
udbyde et kursus i at finde oplys-

ninger på nettet, ved at tage et 
enkelt emne ad gangen og under-

vise i emnet skridt for skridt.  
 

Peter Christensen, Brørup fortalte 
at de på arkivet i Brørup har gjort 

et kæmpe arbejde med at afskrive 
sognerådsprotokollerne fra områ-

det, men udtrykte en bekymring 
for, om arkivet kan komme i pro-

blemer med at tilgængeliggøre op-

lysninger, som strækker sig langt 
op i tid. Jørgen Dieckmann Ras-

mussen delte bekymringen, idet 

Traditionen tro var der efter generalforsamlingen gule ærter, som Søren Mulvad 

fra Seem ser ud til at være velfornøjet med. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmus-
sen 
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Esbjerg Byhistoriske Arkiv også 

har indtastet byrådssager, som 
også kan indeholde oplysninger 

om enkeltpersoner. Ting der er 
personfølsomme, for eksempel 

børnesager, skal ikke offentliggø-
res eller afblændes indtil der er 

gået 75 år i henhold til de almin-
delige tilgængelighedsfrister.  

 
Ole Steinmeier, Jernved, fortsatte 

diskussionen, idet han har været 
så letsindig at afskrive kilder, og 

er i tvivl om de må læses på net-
tet. Jørgen Dieckmann Rasmussen 

svarede, at ting der ligger på en 

hjemmeside skal anonymiseres, 
når det drejer sig om enkeltperso-

ner. Personsager er en vigtig, og 
nogen gange overset kildegruppe, 

men man skal passe på med at of-
fentliggøre dem. Et eksempel er 

sagerne vedr. pengebytning efter 
2. verdenskrig. Hvis man husker 

75-års reglen, kommer man ikke i 
problemer.  

 
Linda Nielsen, Billund, ville gerne 

vide om det er tilladt at offentlig-
gøre avisudklip, når de nu engang 

har været bragt i avisen. Jørgen 

Dieckmann Rasmussen svarede at 
man skal være opmærksom på 70 

års copyright, så udklip må ikke 
vises på nettet. Man må gerne re-

gistrere et avisudklip, men det 
skal i så fald publiceres uden bille-

de. Derudover bør man ikke of-
fentliggøre oplysninger og udklip 

vedr. nulevende personer i hen-
hold til Persondataloven. Dette er 

noget, der muligvis også kan af-
holdes et kursus i.  

 

Arne Asp Sørensen, Årre mente, at 

man kan omskrive oplysningerne, 
så folk ikke kan genkendes. Det er 

svært at forholde sig til lovgivnin-
gen på området.  

 
Ole Steinmeier, Jernved, havde et 

spørgsmål/bemærkning i en anden 
retning, idet arkiverne siden åb-

ningen af arkiv.dk oplever en stor 
stigning i antallet af henvendelser. 

Arkivet besvarer henvendelserne 
så hurtigt og godt som overhove-

det muligt, men det medfører en 
masse arbejde, som får ham til at 

stille spørgsmålet, om ikke arki-

vernes arbejde skal koste noget? 
Kunne det være en idé med en te-

maaften om spørgsmålet. Ideen er 
i hvert fald givet videre.  

 
Dirigenten spurgte om der var 

yderligere kommentarer til beret-
ningerne, og da det ikke var tilfæl-

det, betragtede han beretningerne 
som godkendte, hvilket blev be-

kræftet af forsamlingen via klap-
salver.  

 
 

3. Regnskab  

Kasserer Linda Nielsen gennemgik 
regnskabet for 2014 som resulte-

rede i et overskud på 6.502,41 kr. 
Sammen med SVAs revisorer hav-

de hun sloges med en ti-øre, som 
ikke kunne findes, men det lykke-

des til sidst. Differencen på de ti 
øre var dog ikke blevet rettet i de 

runddelte regnskaber. Kassereren 
havde medbragt det endelige 

regnskab med revisorernes påteg-
ning, hvis nogen ønskede at se 

det. På trods af den lille afvigelse 
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blev regnskabet godkendt af for-

samlingen.  
 

4. Budget og fastsættelse af 
kontingent 

Linda Nielsen gennemgik budget-
tet for 2015 og fastslog, at kontin-

gentet forbliver uændret fastsat 
efter de samme principper som 

hidtil med et grundbeløb plus ind-
byggertal. Beløbet fastsættes efter 

den 1. april når befolkningstallene 
fra Danmarks Statistik bliver til-

gængelige.  
 

Svend O. Pedersen, Skads havde 

en bemærkning til en post i bud-
gettet som vedrører porto. Han 

mente, at det er unødvendigt at 
udsende medlemsbladet i trykt 

form to gange årligt, men kan nø-
jes med en elektronisk udgave. 

Spørgsmålet var der delte menin-
ger om, og det blev besluttet at 

konsulent Richard Bøllund skriver 
ud til arkiverne, og beder dem 

svare tilbage, hvis de fortsat øn-
sker bladet tilsendt.  

 
Budgettet og forslaget til kontin-

gent blev godkendt.  

 
5. Indkomne forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ik-
ke var indkommet nogen forslag. 

 
6. Valg 

6.a Valg til bestyrelsen  
På valg var Jørgen Dieckmann 

Rasmussen, Esbjerg, Linda Vester-
bæk, Nordby og Søren Frederik-

sen, Bække. De to første modtog 
genvalg, mens Søren Frederiksen 

ønskede at udtræde af bestyrel-

sen. Som erstatning for ham hav-

de bestyrelsen fundet en egnet 
kandidat fra Vejen Kommune, og 

foreslog Nanna Iversen, Brørup til 
den ledige post. Der var ingen an-

dre forslag, så Nanna Iversen blev 
valgt til bestyrelsen.     

 
6.b Valg af suppleanter  

På valg var Karin Berg, Grindsted 
og Anne Lorenzen, Hviding. Karin 

Berg modtog genvalg, men Anne 
Lorenzen gjorde ikke. Som afløser 

for hende blev foreslået Knud An-
dreasen, Varde, som blev valgt. På 

grund af sygdom, var Knud Andre-

asen ikke til stede på generalfor-
samlingen, men han ventes at 

raskmelde sig igen snarest, og var 
indforstået med at blive valgt.   

 
6.c Valg af revisorer  

Jytte Knudsen, Hviding og Nora 
Olesen, Gørding blev begge gen-

valgt.   
 

6.d Valg af revisorsuppleant 
Henning Jørgensen, Vester Nebel 

blev genvalgt.  
 

7. Eventuelt 

Richard Bøllund uddelte program-
merne for årets studietur til Oden-

se og gjorde samtidigt forsamlin-
gen opmærksom på at medtage 

eventuelle byttearkivalier, som lå 
på bordet udenfor.  

 
Bjarne Sørensen, Vester Vedsted, 

var ny mand i arkivsammenhæng, 
og havde ikke fået programmet til 

generalforsamlingen, hvorefter 
han forgæves havde ledt efter det 

på SVAs hjemmeside. Richard 
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Bøllund svarede, at det aldrig 
havde ligget på hjemmesiden, el-

ler blevet efterspurgt der, men vil 
tage kommentaren til efterret-

ning, og få det med på hjemmesi-
den næste år.   

 
Jørgen Dieckmann Rasmussen 

takkede Søren Frederiksen for sit 
arbejde i bestyrelsen, og lovede i 

hans fravær, at bestyrelsen ved 
lejlighed vil sende ham en hilsen 

som tak.  
 

Herefter afsluttede dirigenten ge-

neralforsamlingen med tak for 
god ro og orden.  

Efter generalforsamlingen, holdt arkivleder Aage Tirsgaard fra Næsbjerg Sogne-

arkiv et foredrag om Pesten i Ribe Amt  1659. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmus-
sen. 
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SVA Regnskab 2014 
 
Driftsregnskab for året 2014 
  

SVA´s primære drift.   Indtægt    Udgift 
 

Kontingent      12.221,76 
Porto                722,00 

Renter           0,00              0,00 
Årsberetning         0,00                 0,00 

Medlemsmøder,  Kurser,  
studietur  

       67.750,00        57.107,00 
SVA møder (bestyrelse,  

generalforsamling              6.450,00        10.890,00 

 
Eksterne møder( SLA mv.)     0,00         0,00 

SLA nyt & hjemmeside      0,00          0,00 
Diverse                  1.200,00 

Konsulent             10.000,00 
Moms                 0,00 

     ________________________________ 
           86.421,76     79.919,35 

Overskud            6.502,51 
Balance.    ________________________________ 

              86.421,76     86.421,76 
 

Status pr. 31./12 2014 
 
Egenkapital pr. 1/1 2014    66.751,15 

Årets resultat           6.502,51 
Egenkapital 31/12 2014              73.253,56 

       ——————————————— 
          73.253,56     73.253,56  

  
Indestående DjS 31/12 2014     74.964,16 

Kassebeholdning 31/12 2014            0,00 

Moms frameldt                                    0,00 
Efterpostering              1.710,60 

Egenkapital 31/12 2014            73.253,56 
       ——————————————- 

                73.253,56    73.253,56 
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Nyt bestyrelsesmedlem 
Af Nanna Iversen, Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og omegn 
 Jeg er en årgang 1955, født på en 

ejendom i Klelund. Da min bedste-
far købte jorden i 1914 var det 

hede, som han og min bedstemor 
har knoklet med at dyrke op. Min 

far overtog gården og havde den i 
et par år, hvorefter han købte en 

gård i Assersbøl.  
 

Efter endt skolegang, begyndte 
jeg på gymnasiet i Ribe. Mens jeg 

gik der, flyttede jeg til Nørbølling 
hvor jeg har boet siden.  

  
Efter studentereksamen var jeg 

skoletræt og kom ud på arbejds-

markedet – først på mejeriet i 
Brørup og senere fik jeg knap 20 

år på LEGO i Billund. Da jeg røg 
ud i en af fyringsrunderne, skulle 

der ske noget nyt. Jeg blev som-
merferieafløser på plejehjemmet i 

Outrup og det gav mig mod på at 
søge ind på Social- og Sundheds-

skolen i Esbjerg. Jeg blev færdig 
som social- og sundhedshjælper i 

2004, og har siden 2005 været på 
et demens-plejehjem i Rødding. 

 
Jeg har arvet min fars interesse 

for slægts- og lokalhistorie, og jeg 

overtog alle hans notater og bille-
der, da han døde. Jeg har i en del 

år deltaget i slægtsforskningskur-
ser i Vejen. Det var også via 

slægtsforskningen, at jeg blev in-
volveret i arbejdet på arkivet i 

Brørup. Den tidligere formand Pe-
ter Christensen opdagede, at jeg 

var ved at oversætte en historie 

fra arkivets årsskrift til engelsk. 
Historien skulle sendes til en 

slægtning i USA. Så mente han 
bestemt, at jeg skulle hjælpe med 

at transskribere sognerådsproto-
kollerne, som lokalarkivet havde 

fået kopieret. Det har jeg aldrig 
fortrudt, at jeg sagde ja til. 

 
I 2010 blev jeg valgt ind i besty-

relsen for arkivet i Brørup og i 

2013 blev jeg valgt til formand. Vi 
er 5–8 personer, der mødes to 

formiddage om ugen, hvor snak-
ken går livligt om lokalhistorien. 

Og jeg prøver at suge så meget 
viden til mig, som muligt – jeg er 

jo den yngste på holdet, så det er 
med at lytte godt efter.  
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Fortjenstmedaljer fra 1864 
Af Linda Nielsen, arkivleder Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 
For at følge med i hvad der kom-

mer af nye tiltag fra Statens Arki-
ver, får jeg nogle gange om året 

nyhedsbreve, der fortæller hvad 
der er kommet af nye muligheder 

for at se indskannede dokumenter 
på nettet. En dag var der en op-

fordring til at deltage i et nyt pro-
jekt, som man havde startet op. 

Det drejede sig om at hjælpe med 
at transskribere ansøgninger om 

fortjenstmedalje for deltagelsen i 
en eller begge krige 1848-51 og 

1864. I 1880erne havde kongen 
indstiftet en medalje, der kunne 

gives efter fortjeneste, men hver 

mand, der havde medvirket i kri-
gen skulle indsende en ansøgning, 

hvor de opgivne oplysninger blev 
kontrolleret, og hvis Krigsministe-

riet/Generalstaben fandt at perso-

nen fortjente medaljen, blev den 
tilsendt. 

 
Det var efterår og jeg kunne godt 

hjælpe med at transskribere noget 
af materialet, hvis jeg kunne indfri 

kravene. Jeg tog så imod invitatio-
nen til at deltage i et informati-

onsmøde i Viborg for at høre nær-
mere. Det fremgik ikke af mailen, 

hvordan det skulle foregå, det fik 
vi først at vide i Viborg. 

 
Det viste sig, at det er et projekt, 

der skal fortsætte fremover, og vi 

er over 150 der sidder og renskri-
ver disse ansøgninger. Når vi bli-

ver færdige med brevene og an-
søgningsskemaerne fra krigene 

kommer der andre dokumenter at 
arbejde med. De eneste krav er, 

at man kan læse håndskrifter, og i 
den periode vi nu arbejder med, 

skrives der både gotisk og den nu-
værende skrift. 

 
Hvad kan man så bruge det til? 

For slægtsforskere kan det give 
nye oplysninger om forfædre, der 

har deltaget i en eller begge krige. 

I skemaet er der opstillet en del 
spørgsmål, der skal besvares. Per-

sonens fulde navn, fødselsdag og 
år, hvornår han har deltaget i kri-

gen, ved hvilken enhed, hvilket nr. 
han havde, hvornår han blev ind-

kaldt og hjemsendt, om han blev 
Fortjenstmedaljer for deltagelse i krigen 

1864, som man kunne ansøge om af få.  
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såret og hvor, om han havde væ-

ret på lazaret og hvor, om han 
havde været taget til fange, nu-

værende stilling, bopæl: By, sogn, 
herred og amt. Nogle havde tilfø-

jet yderlige oplysninger, så det gi-
ver et rigtig godt billede af perso-

nen og kan bekræfte oplysninger 
slægtsforskere har fundet andet-

steds, samt supplere med nye op-
lysninger. 

 
Jeg har koncentreret mig om at 

transskribere Ribe Amt, og er ved 
at være færdig med det. Men vi er 

endnu kun nået igennem ca. en 

tredjedel, så der er lang vej end-
nu. Jeg har forespurgt om søge-

metoden på oplysninger, men det 
er ikke udarbejdet endnu, men det 

bliver i første omgang, som en be-
taversion, tilføjet som en del af 

portalen Danmarks Demografiske 
Database, som mange slægtsfor-

skere allerede bruger. Der lægges 
ikke skjul på, at systemet er under 

opbygning, men der vil blive for-
skellige indfaldsvinkler, har man 

svaret mig. Når jeg, der her en ad-
gangskode, går ind og søger på 

noget af det der er godkendt, kan 

jeg se både originalen og trans-
skriberingen, så man har på den 

måde mulighed for også at se den 
håndskrift ens forfader havde. Jeg 

har dog fundet noget, der er skre-
vet af fremmede, hvor kun under-

skriften er personen egen.   
 

Senere er der blevet tilføjet de 
sønderjyske ansøgninger, som ser 

noget anderledes ud. Sidst har 
man tilføjet ansøgninger fra de 

personer, der havde forladt landet, 

og derved kan medvirke til at ka-
ste lys over, hvordan det er gået 

de familiemedlemmer, der efter 
krigen valgte at forlade landet. 

 
Jo mere vi får transskriberet, jo 

mere nyt kommer der til, og det er 
varslet, at det næste der kommer, 

vil blive Den Kgl. Pleje- og fødsels-
stiftelses hovedprotokoller og ud-

sætningsprotokoller. I kan derfor 
se, at vi aldrig bliver arbejdsløse. 

 

Jeg har besluttet, at jeg vil kon-
centrere mig om Ribe Amt og Vejle 

Amt og først forgribe mig på andre 
områder, når der ikke er mere i de 

to amter. I næste nummer af SVA-
nyt, skal jeg nok følge op med 

yderlige oplysninger, og da går jeg 
ud fra, at IT-folkene har fået søge-

funktionen til at fungere. 
  

 

 

Soldater fra krigen 1864.  
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Glimt fra sommerudflugten 
 
Indtryk fra SVAs studietur til Odense den 3. juni 2015: 

 

 

SLAs formand og ar-

kivchef  Jørgen Thom-
sen fortalte i og om 

Historiens Hus i Oden-
se.  

Ikke mindst besøget på Tidens 

Samling formåede at begejstre 
og fascinere deltagerne i studie-

turen.  



 

På denne side kan medlemmer af SVA tilbyde forskelligt til gavn for an-

dre. Henvend jer til SVAs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torve-
gade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på: 

rib@esbjergkommune.dk 

 
Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man 

ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler, 
skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.  

 
Annoncer kan også løbende blive lagt på SVAs hjemmeside.  

Efterlysning 

 

På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse oplys-
ninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlin-

ger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksom-
heder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentifice-

rede fotografier eller jeres efterlysning til konsulent Richard Bøllund på e-
mail: rib@esbjergkommune.dk 
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Børsen 
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