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Nyt fra konsulenten 
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver 

Så blev det sommer igen, og de 
fleste frivillige på arkiverne har 
stillet arbejdet en smule i bero for 
at belave sig på diverse udendørs 
aktiviteter. Helt lukke ned kan 
man aldrig i et arkiv, for når vi be-
væger os ind i ferietiden, er der 
også ferierende fra alle egne af ind
- og udland, som benytter lejlighe-
den til at søge efter aner eller an-
dre oplysninger, når de befinder 
sig i en del af landet, de normalt 
ikke kommer i. Så selvom der er 
god grund til at holde en velfor-
tjent sommerferie, må man ikke 
glemme at holde døren åben for 
eventuelle besøgende i arkivet.  
 
Ekskursion og kurser 
Mens vi er ved sommeren, skal jeg 
ikke undlade at gøre opmærksom 
på årets studietur/udflugt, som er 
flyttet til efter sommerferien, nær-
mere bestemt mandag den 22. ju-
ni. Det giver mig lejlighed til at re-
klamere ekstra for turen, idet vi så 
gerne vil have en fyldt bus med 
glade arkivfolk. Turen går bl.a. til 
Viborg for at få en rundvisning i 
Rigsarkivet, som nu er betegnel-
sen for alle landes statslige arki-
ver. På vejen hjemad går turen 
forbi Danmarks Fotomuseum i 
Herning, og vi skal undervejs na-
turligvis også have noget godt at 
spise. Læs mere i programmet 
som er udsendt til alle medlem-
merne, men også findes på SVAs 
hjemmeside.     
 
Kursusprogrammet for næste sæ-
son, er endnu ikke helt parat, og I 
må vente hen til august med at se, 
hvilket kurser som vil blive udbudt 

af SVA i området. Arkibas-kurser 
vil naturligvis blive en del af pro-
grammet, men præcis hvilke og på 
hvilke datoer, må I vente med at 
se, til programmet udkommer. Et 
modulkursus kan også forventes – 
men som nævnt: Hold øje med e-
mailen til august, hvor tingene vil 
blive meldt ud, ligesom de aktuelle 
og planlagte kurser naturligvis og-
så kommer til at stå på SVAs 
hjemmesider under menupunktet 
kurser.  
 
Betaling for billeder i Arkiv.dk 
I begyndelsen af året forelå en ny, 
underskrevet aftale mellem SLA og 
Copydan vedr. publicering af bille-
der i Arkiv.dk. Da det endnu ikke 
er helt klar for alle, vil jeg her 
præcisere, hvad aftalen betyder 
for arkiverne. Helt konkret betyder 
aftalen, at arkiverne nu skal betale 
for at uploade og vise arkivets bil-
leder i Arkiv.dk. Det har man ikke 
skullet det første år, da aftalen var 
under forhandling, men nu kom-
mer regningen fra SLA, som vil bli-
ve lagt oven i betalingen for Arki-
baslicensen, som sendes til Arkiv-
samvirkerne.  
 
I kroner og øre betyder det, at ar-
kiverne skal betale 10 øre for 
hvert billede, som publiceres og 
dermed vises på Arkiv.dk. Det vil 
altså sige, at har arkivet 3.000 bil-
leder lagt ud, så vil prisen blive 
300 kr., som skal betales i årlig 
afgift.  
 
Det er kun de billeder, som er 
publiceret i Arkiv.dk, der skal be-
tales for – dvs. de billeder, som i 
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Arkibas er markeret ud for ”Må 
publiceres”. Man kan vælge at vise 
registreringen uden billede, så ko-
ster det ikke noget – til gengæld 
bliver det en dårligere oplevelse og 
information for arkivets brugere, 
når de ikke kan se billederne i Ar-
kiv.dk. 
 
Aftalen indebærer, at der skal be-
tales for samtlige billeder, arkivet 
vælger at publicere i Arkiv.dk – 
også private samt egne optagel-
ser, og øvrige billeder som I ellers 
har fået tilladelse til at benytte. 
Rent administrativt er det langt 
den letteste løsning, og baggrun-
den for at stykprisen er blevet for-
handlet på det niveau.   
 
Selvom nogle arkiver har luftet de-
res utilfredshed med aftalen, er 
der en grund til, at SLA har for-
handlet den på plads med Copy-
dan. Sagen er nemlig at uden en 
sådan aftale, ville en del arkiver 
uomtvisteligt havne i fedtefadet på 
grund af krænkelser af copyright-
lovgivningen. Det er altså en form 
for kollektiv aftale, eller forsikring 
mod at arkiver risikerer at blive 
slæbt i retten. Til gengæld har ar-
kiverne ret til at publicere ALLE 
deres billeder i Arkiv.dk – også 
dem med fotografstempel bagpå.   
 
Retten til offentliggørelse af bille-
der gælder kun i Arkiv.dk. Aftalen 
indbefatter ikke, at I må benytte 
arkivets copyright-belagte billeder 
i andre sammenhænge – i f.eks. 
bøger, udstillinger eller på egne 
hjemmesider.  
 
HistoriskAtlas 
Det nye HistoriskAtlas blev præ-
senteret og åbnet ved Kulturmini-
ster Bertel Haarder ved et velbe-
søgt arrangement i Vejle den 23. 
maj. Som noget nyt finder man på 

HistoriskAtlas en visning af Dan-
marks administrative inddeling bå-
de retsligt, kirkeligt, kommunalt, 
geografisk osv. Dvs. man på kor-
tene kan se udbredelsen og græn-
serne for eksempelvis sogne, ejer-
lav, herreder, sognekommuner 
osv. Foruden de mange historiske 
kort og ”tidsluppen” er det et me-
get nyttigt redskab – også for arki-
verne.  
 
Derudover kan man som arkiv 
fortsat melde sig ind i foreningen 
HistoriskAtlas.dk og selv få lov at 
lægge historiske beskrivelser på 
det digitale atlas for et årligt kon-
tingent på 300 kr. Der er forelø-
bigt 220 arkiver, museer og biblio-
teker med på HistoriskAtlas, og 
tendensen er at det stille og roligt 
breder sig til hele landet. Klik ind 
på HistoriskAtlas.dk, og se om det 
skulle være noget for jer.  
 
SVA, SLA & Arkivsamvirker 
Hvad er SVA? - og hvad kan man 
som arkiv bruge SVA til? Hvem er 
SLA, og hvad betyder det, at være 
medlem af et arkivsamvirke?  
 
Bestyrelsen for SVA, som altså er 
den forening, der står bag dette 
nyhedsorgan har erfaret, at det for 
nogle er svært, at finde rundt i de 
forskellige arkivorganisationer som 
findes. Derfor vil der i den kom-
mende tid blive sat fokus på netop 
SVA, og hvad medlemskab af den-
ne forening indebærer.  
 
På de følgende sider er der derfor 
en kort opridsning af de arkivorga-
nisationer, arkiverne er medlem 
af , og hvad de hver især står for.  
 
God læselyst og god sommer til 
alle! 
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SVA, SLA & Arkivsamvirker 
 

Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver 

SLA og SVA – er det ikke det 
samme? Hvad står forkortelserne 
for? - og hvad kan vi egentligt 
bruge dem til? Hvad er et arkiv-
samvirke? Og hvorfor er vi som 
arkiver egentligt medlem af alle 
disse organisationer? 
 
Jeg er sikker på, at ovenstående 
er spørgsmål, som mange arkiv-
folk har stillet sig selv, og i for-
skellige sammenhænge har vi da 
også erfaret, at det kniber for 
mange at finde rundt i de forskel-
lige sammenslutninger, arkivet er 
medlem af.  
 
I den kommende tid har bestyrel-
sen for SVA derfor besluttet at 
skærpe SVAs profil, og gøre det 
tydeligere for arkiverne, hvad de 
får ud af medlemskabet. Til en 
begyndelse vil jeg følgende frem-
hæve, hvad de enkelte organisa-
tioner hver især er og står for: 
 
SLA – Sammenslutningen af 
Lokalarkiver 
Landsorganisation med godt 500 
arkiver som medlemmer. Langt 
den største arkivorganisation på 
landsplan. Der findes yderligere 
en arkivorganisation på landsplan 
– ODA (Organisationen af Danske 
Arkiver) med ca. 50 medlemmer. 
På nær et enkelt arkiv er alle 
Sydvestjyske Arkivers medlem-
mer også medlem af SLA. I ho-
vedtræk er SLAs opgaver og rolle 
at: 
 Varetage lokalarkivernes in-

teresser overfor Kulturmini-
steriet, Rigsarkivet og andre 
interesseorganisationer.  

 Sikre et ensartet og standar-
diseret registreringssystem, 
herunder driften af Arkibas 
og Arkiv.dk 

 Skabe en ensartet arkivud-
dannelse (modulkurser), øv-
rige kurser og andre arkiv-
faglige tiltag.   

 Koordinere og sikre samar-
bejde mellem arkiverne på 
landsplan. 

 Informere medlemmerne via 
bl.a. medlemsbladet OmSLA-
get.  

 
SVA – Sydvestjyske Arkiver 
SVA er det som tidligere gik un-
der navnet RAL (Ribe Amts Lokal-
arkiver), og var en amtskreds un-
der Sammenslutningen af Lokal-
arkiver (SLA). Efter kommunalre-
formen i 2007 gik mange amts-
kredse rundt om i landet i opløs-
ning, men SVA, som skiftede 
navn fra RAL til SVA i 2013, be-
står stadig bl.a. i kraft af den fæl-
les konsulentordning, som de ca. 
60 medlemsarkiver frit kan be-
nytte. SVA står bl.a. for: 
 Konsulentordningen (19 ti-

mer/uge) med hjælp, vejled-
ning og arkivfaglig bistand til 
arkiverne.  

 Afholdelse af kurser lokalt, 
herunder også Arkibas-
kurser og moduler i SLAs Ar-
kivuddannelse.  

 Skabe samarbejde, erfa-
ringsudveksling og fælles 
projekter blandt arkiverne i 
området. 

 Udgive medlemsbladet Nyt 
fra Sydvestjyske Arkiver, to 
gange årligt. 
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 Indsamle og publicere arki-
vernes årsberetninger.  

 Arrangere studieture m.m.  
 
Arkivsamvirker 
Efter kommunalreformen i 2007 
opstod en række nye storkommu-
ner, og efter nedlæggelsen af 
mange amtskredse påskønnede 
SLA oprettelsen af Arkivsamvirker 
i alle kommuner. Arkivsamvirker-
nes rolle og opgaver kan variere 
en smule, men kan overordnet set 
sammenfattes som følgende: 
 At være arkivernes bindeled 

til kommunen. 
 At sørge for fordelingen af 

det kommunale tilskud til ar-

kiverne. 
 At stå for betalingen af Arki-

bas-licensen samt øvrige ba-
sale driftsudgifter, herunder 
evt. forsikringer.  

 At koordinere og stå for fæl-
lesindkøb af arkiverings-
materialer. 

 At være samarbejdsforum for 
arkiverne i kommunen, og at 
stå for evt. fælles projekter 
og lokale kurser og arrange-
menter.   

PÅ SVAs hjemmeside www.sydvestjyskearkiver.dk findes aktuelle nyheder og 
aktiviteter, herunder kurser, samt medlemsbladet, beretninger og hvad man el-
lers bør vide om foreningen.  
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Guldager-arkivet i nye lokaler 
Af Guldager Sognearkiv 

Guldager Sognearkiv blev oprettet 
for godt 20 år siden af nu afdøde 
smedemester Chr. Jacobsen og 
gårdejer Niels Peder Jørgensen, 
senere kom foderstof-uddeler Ro-
bert Christensen til. Arkivet fik til 
huse i et tidligere kontorlokale hos 
Chr. Jacobsen, hvor det har været 
alle årene. 
 
Arkivet er en selvstændig forening 
under Guldager Borgerforening 
med egne vedtægter og egen øko-
nomi. Styrelsen består af fem 
medlemmer, hvoraf de tre er akti-
ve i arkivet. Formanden for bor-
gerforeningen er medlem af sty-
relsen. 
 
På et styrelsesmøde i 2015 blev 
vores boligsituation drøftet igen – 

igen. Ingen af os kunne se mulig-
heder, da der ikke findes kommu-
nale bygninger i Guldager, men 
pludselig fik formanden for bor-
gerforeningen den lyse ide, at vi 
kunne spørge bestyrelsen for Es-
bjerg International School (EIS), 
om der skulle være ledige lokaler 
på skolen, vi kunne benytte. Han 
greb telefonen samme aften, og 
henvendelsen blev meget positivt 
modtaget. Der kunne blive tale 
om kælderrum, hvor eleverne ikke 
må opholde sig, men henvendel-
sen skulle selvfølgelig behandles 
efter reglerne og vedtages af le-
delse og bestyrelse. 
 
På grund af travlhed med udbyg-
ningsplaner, forestående eksa-
men, sommerferie m.m. trak det 

Guldager Sognearkiv har med stor velvilje fået stillet et kælderlokale til rådig-
hed i den tidligere Inspektørbolig på den forhenværende Guldager Skole - nu 
Esbjerg International School.  
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lidt ud med at få de formelle ting 
på plads, men efter sommerferien 
fik vi en rundvisning på skolen af 
skolens pedel. De lokaler, der var 
tale om, var kælderlokaler under 
selve skolen eller kælderlokaler 
under den tidligere inspektørbolig. 
Vi fandt lokalerne under den gamle 
inspektørbolig mest velegnede. De 
var lyse, havde egen indgang ude-
fra samt toilet. I første omgang 
var vi enige om at vælge det store 
sydvendte lokale til vort kommen-
de arkiv. Det havde oprindeligt 
været delt op i tre mindre rum, der 
nu var lagt sammen til et stort. 
 
Næste skridt på vejen var at få 
konsulentens godkendelse af facili-
teterne. Han var noget betænkelig 
ved, at der ikke var dør fra gangen 
ind til lokalet og heller ikke dør 
mellem det, der skulle være depot 
og det rum, der var tilgængeligt 
for offentligheden. Vi lovede, at 
der nok skulle blive sat en dør i 
mellem gang og lokale, inden vi 
flyttede op. Det andet dørproblem 
var lidt værre at løse, idet åbnin-
gen mellem lokalerne var bredere 
end normalt. Vi fik lokalet god-
kendt og blev rådet til at købe et 
hygrometer, så vi kunne holde øje 
med luftfugtigheden. 
 
Det var vigtigt for os at få en 
skriftlig aftale med EIS, så vi lave-
de et oplæg til en aftale, hvor vi 
prøvede at få styr på rettigheder 
og pligter. I november blev der af-
holdt et møde, hvor bestyrelses-
formanden for EIS og sognearki-
vets styrelse deltog. Sammen gen-
nemgik vi oplægget, og vi fik fan-
tastiske vilkår – ingen udgifter – 
alt kvit og frit. Aftalen blev ned-
skrevet til senere underskrift. 
 
I mellemtiden havde vi gået og 
spekuleret på problemet med dø-

rene, og i samråd med skolens pe-
del bestemte vi os for at vælge to 
separate rum i den nordlige del af 
kælderen. De var i knap så pæn 
stand. Det ene var det tidligere va-
skerum, det andet et tidligere væ-
relse. Begge rum havde dør med 
lås, som pedellen fik kodet om, så 
kun arkivets medarbejdere har ad-
gang. 
 
Umiddelbart efter nytår gik vi i 
gang med at pakke sammen på 
Guldagervej og tog samtidig fat på 
renoveringen i kælderen. Selv om 
hygrometeret ikke viste for meget 
fugt, besluttede vi at forbedre ven-
tilationen i rummene og fik ved fri-
villig hjælp og gratis udlån af 
værktøj boret et hul i ydermuren i 
hvert rum og en åbning mellem de 
to lokaler. Det fungerer rigtigt 
godt. Så gik vi i gang med maler-
penslerne. Begge lokaler, gangen 
og forgangen og badeværelset, der 
var malet lilla, blev malet hvide. 
Afløbet fra håndvasken blev ordnet 
af en frivillig hjælper, så det be-
gyndte at se fint ud. Gulvene var 
slidte, malingen skallede af især i 
gangen. Vi rensede dem så godt, 
det lod sig gøre og vaskede dem, 
så de var klar til ny maling En lør-
dag morgen stillede en frivillig med 
en stor dunk tokomponent maling, 
diverse sikkerhedsudstyr og maler-
grej og gik i gang med alle gulve-
ne. Da gulv og vægge nu var pæ-
ne, kunne vi se, at dørene også 
trængte, så de blev også malet. I 
begyndelsen af februar stod loka-
lerne klar. 
 
Da arkivet altid havde været hos 
en privat, var vores inventarliste 
meget begrænset: Tre stålsektio-
ner med hylder, to kartoteksskabe 
af stål, to mindre skabe samt en 
del småting. Den internationale 
skole havde foræret os en mobil 
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hyldesektion og et stort bord, der 
stod i kælderen. De passede godt i 
vores depot. Fra en af omegnens 
skoler fik vi et spisestuemøble-
ment fra firserne, to katetre, en 
skrivepult og nogle bogkasser. 
Møblerne skulle, som inspektøren 
sagde, enten til Afrika eller Guld-
ager. 
 
I arkivet på Guldagervej pakkede 
vi i flyttekasser og gjorde alt klar 
til det flyttefirma, som vi havde 
lejet. De ting, der ikke umiddelbart 
kunne pakkes i en flyttekasse, ma-
lerier, fotostater og lignende, flyt-
tede vi selv for at gøre det så bil-
ligt som muligt. Flyttemændene 
satte de tunge ting, hvor de skulle 
stå og alle 20 flyttekasser blev an-
bragt i vores depot. Hele flytnin-
gen tog 2,5 time. 
 
I dag er vi meget glade for de nye 
lokaler. Flyttekasserne er pakket 
ud, men alt er ikke ordnet endnu. 
Vi prøver at få overblik og rydder 
op, sorterer og støder tit på ting, 
vi ikke har set tidligere. Vi har 
sagt farvel og tak for husly i tyve 
år på Guldagervej og klaret den 
sidste rengøring der, så lokalet er 
efterladt ordentligt. 
 
For os har det sidste 
år været travlt og 
spændende, men 
også hårdt. Ser vi 
tilbage har der væ-
ret både vanske-

ligheder og succeser. Vi har haft 
problemer med økonomien. Mens 
vi renoverede hobede regningerne 
sig op. der var udgifter til maling 
og malergrej, træ og skruer, el ar-
tikler, støvsuger og rengørings-
midler, flyttekasser og flyttemand. 
Vi sendte derfor ansøgninger om 
økonomisk støtte til nogle fonde. 
Vi vedlagde arkivets regnskab og 
vedtægter.  Der har heller ikke 
været hverken særlig meget tid 
eller særlig mange kræfter kræfter 
til det almindelige arkivarbejde. På 
plussiden har vi fået nye lokaler, 
oplevet en stor opbakning fra fa-
milie, bekendte og folk fra lokal-
samfundet. Vi er blevet mødt med 
velvilje, hvor vi har henvendt os, 
Det har været en god oplevelse. 
 
Forude venter en indvielse af de 
nye lokaler. Den må dog vente lidt 
af flere grunde. For det første byg-
ger EIS ud, så skolens omgivelser 
er præget af byggerod, for det an-
det og mindst lige så vigtige skal 
der økonomi til. Vi håber dog at 
kunne holde indvielse og 20 års 
fødselsdag sidst på sommeren, når 
byggeriet er på plads. 
            

Et kig ind i de nye ar-
kivlokaler, som arkiv-
medarbejderne efter en 
større arbejdsindsats 
har fået sat i fin stand.  
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Nye indtastninger i Rigsarkivet  
Af Linda Nielsen, arkivleder, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 

Blandt vore læsere er der sikkert 
mange, der dyrker slægtsforskning 
eller får spørgsmål angående kil-
der, der kan være behjælpelig med 
oplysninger i forbindelse med 
slægtsforskning. 
 
Først er det selvfølgelig kirkebø-
gerne og folketællingerne, men der 
er mange andre arkivalier, og en 
del af dem er endda transskriberet, 
det vil sige, de er renskrevet fra 
håndsrevne arkivalier til maskin-
skrevne. 
 
Nogle arkivalier, der giver ekstra 
oplysninger om personer, er an-
søgninger om fortjenstmedalje i 
forbindelse med De Slesvigske Kri-
ge, som jeg tidligere har omtalt, 
men der er siden kommer mere til. 
Der er blevet indtastet en hoved-

protokol fra Fødselsstiftelsen i Kø-
benhavn. Arkivalierne fra De Vest-
indiske Kolonier er også indtastet, 
ligesom folketællingen fra Gentofte 
1940 nu også er frigivet på Arkiva-
lier online. 
 
Så kommer vi til det nyeste, hvor 
jeg selv har medvirket, nemlig de 
sønderjyske arkivalier. Her er fær-
digindtastet hele kartoteket over 
krigsfanger fra 1. Verdenskrig. Det 
omhandler selvfølgelig personer fra 
sønderjylland, men der er sikkert 
mange, der har rødder der, som så 
kan trække en mængde nye oplys-
ninger om forfædrene. I krigsfange
-arkivet er omtalt, hvor krigsfan-
gen har opholdt sig i fangenskabet, 
hvornår vedkommende er blevet 
frigivet m.m.  
 

Medlemskort fra D.S.K. (foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltage-
re) - også kaldet Den Sønderjyske Soldaterforening) med registreringen som er 
noget af det nye, som er tilgængelig på Rigsarkivets hjemmeside. 
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Noget andet der er blevet indta-
stet, er medlemskort fra Den Søn-
derjyske Soldaterforening for Søn-
derborg Amt. Vi mødtes 25 perso-
ner på Landsarkivet i Aabenraa og 
indtastede lørdag den. 12. marts. 
En rigtig fin dag med mange hyg-
gelige mennesker. Vi fik tre timer 
til at indtaste så meget, vi kunne 
nå. Der var over 1.300 sider og vi 
nåede at blive færdige. Nu mang-
ler der så kun at blive læst korrek-
tur på det hele, så er det tilgænge-
ligt. Her kan man også finde vær-
difulde oplysninger, og på mange 
af kortene, der er synlige sammen 
med transskriptionen, er der bille-
de af personen. Dog er ikke alle 
gamle billeder fra 1. Verdenskrig, 
men også fra 1945-1950, hvor de 
har tilmeldt sig soldaterforeningen. 
 
Det sidste, og måske det mest 
værdifulde, er Mindebladene, og 
her har jeg lige modtaget besked 

om, at de nu også er færdigindta-
stet og godkendt. Her finder man 
breve, levnedsbeskrivelser, solda-
terpapirer, som er på tysk og me-
get mere. Et enkelt mindeblad kan 
indeholde mange sider, da der 
først er en skematisk levnedsbe-
skrivelse, derefter kommer der en 
håndskrevet personbeskrivelse, 
skrevet af en pårørende eller nær 
ven, så kommer brevene fra den 
afdøde og indberetningen fra det 
tyske militær og andet, der om-
handler personen. Med disse min-
deblade kommer man i flere tilfæl-
de meget tæt på de sønderjyske 
familier, der har mistet én i denne 
krig. Det er gribende læsning. 
 
Det næste der kommer, er også 
sønderjysk. Det bliver de Preussi-
ske lægsruller som viser, hvor sol-
daten har opholdt sig, og hvor han 
er blevet flyttet hen. Det hører I 
nærmere om næste gang.  
 
På Arkivalieronline er der to grup-

per, jeg kan anbefale slægtsfor-

skere, det er grupperne ”find din 

slægt” og øvrige samlinger, her er 

der meget at finde. Her er en sø-

gemulighed, for at finde disse min-

deblade. Den er ikke permanent, 

man har lovet mig, at der inden 

næste udgivelse vil komme en me-

re direkte søgefunktion. Her er den 

I indtil da kan bruge: https.//

ca.sa.dk/archive_series/49. På den 

adresse kan I se originalen på høj-

re side og transskriberingen på 

højre side. 

Fra Rigsarkivets hjemmeside. 
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De nye Wikier - hjælpen er nær 
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver 

Kender I de nye wikier? - de nye 
hjemmesider der er lavet som op-
slagsværker, hvor I finder svar på 
de fleste arkiv- og registrerings-
spørgsmål.  
 
Siderne er udviklet af SLA, som 
offentliggjorde dem på kredsmø-
det den 30. april, og ved den lej-
lighed lovede, at der løbende kom-
mer nyt indhold på dem. Hjemme-
siderne er en kærkommen hjælp 
til de arkiver, som har søgt forgæ-
ves efter svar på spørgsmål om-
kring arkivadministration, registre-
ring i Arkibas og lignende.  

ArkiWiki.dk 
ArkiWiki er afløseren for den Gule 
Håndbog, som i mange år var ar-
kivernes ”bibel”, og indeholdt alt 
nyttig viden om og til arkiverne. 
Tidligere blev der årligt sendt ret-
telses/tilføjelsesblade til at sætte 
ind i håndbogen, men det er efter-
hånden længe siden, og i en del år 
har nye rettelser og tilføjelser kun 
ligget på SLAs hjemmeside. Me-
ningen var, at vejledningerne 
skulle kunne findes på SLAs hjem-
meside, men det har været meget 
svært at finde rundt i, eller i det 
hele taget finde noget. Derfor er 

ArkiWiki.dk - den nye indgang til faglig viden om arkiver og arkivdrift.  
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det hele nu – langt om længe – 
samlet på en hjemmeside.  
 
På ArkiWiki finder man den meste 
information, man som arkiv har 
brug for. Her kan man f.eks. hente 
en tavshedserklæring, få svar på 
de overordnede principper vedr. 
registrering, få mere at vide om 
CVR-nummer og virksomheds nem
-ID, blive klogere på opbevaring 
og indretning af et arkiv, få hjælp 
og inspiration til at lave udstillin-
ger- og meget, meget mere. 
Hjemmesiden er arkivernes nye 
leksikon, hvor man kort sagt skulle 
kunne finde svar på alt.  

ArkibasWiki.dk 
I samme boldgade er der lavet en 
Wiki udelukkende med hjælp og 
vejledning til Arkibas. Siden lance-
ringen af Arkibas5 i slutningen af 
2014 har der været et stort behov 
for vejledningsmateriale til benyt-
telse af programmet. I begyndel-
sen blev der fremstillet nogle små 
vejledningsvideoer, som dog hur-
tigt blev forældede og uaktuelle og 
derfor fjernet, da der skete en op-
datering af Arkibas i juni sidste år. 
Siden da har brugerne af Arkibas, 
stort set været overladt til sig 
selv. 
 

Arkibaswiki.dk er opbygget på samme måde som Arkivwiki. Man kan enten søge 
et bestemt spørgsmål eller emne - eller navigere rundt efter hjælp i de samme 
kategorier, som man finder i registreringsprogrammen Arkibas. Her er vist siden 
med vejledning til registrering af billeder i Arkibas.  
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På ArkibasWiki finder man hjælp 
og svar på spørgsmål vedr. samtli-
ge registreringstyper i Arkibas. 
Dette sker ved hjælp af skærmbil-
leder med forklaring til de enkelte 
formularer. Vejledningen til de for-
skellige formularer er delt op i for-
skellige afsnit, som koncentrerer 
sig om de enkelte faner, man ken-
der fra Arkibas. Udover selve regi-
streringen er der også vejledning 
til selve Administrationsdelen i Ar-
kibas, heunder oprettelse af bru-
ger, fotografer, placeringer m.m. 
samt nogle nyttige tips og tricks.  
 
ArkibasWiki er et godt redskab til 
alle Arkibasbrugere, og som lovet 

fra SLA vil siden løbende blive ud-
bygget, også med nye vejled-
ningsvideoer. Selvom der er kom-
met denne nye hjemmeside, vil 
vejledningerne der blev udviklet i 
efteråret 2015 og lagt på SVAs 
(ikke at forveksle med SLA!) 
hjemmeside fortsat bestå, da 
mange er glade for dem, og de 
kan fortsætte som et supplement 
og en måske mere sammenhæn-
gende og printvenlig vejledning til 
de vigtigste registreringstyper. 
SVAs vejledninger findes fortsat på 
SVAs hjemmeside under kurser og 
undervisningsmateriale.   
 

På SVAs hjemmeside - sydvestjyskearkiver.dk - findes fortsat vejledninger til 
Arkibas under menupunktet Kurser -> Undervisningsmateriale. Vejledningerne 
her kan være et supplement til den hjælp man finder i ArkibasWiki.  
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Referat af SVA årsmøde 

På generalforsamlingen deltog re-
præsentanter fra arkiverne i: Hvi-
ding, Fåborg, Vester Nebel, Hjort-
lund, Varde, Nordby, Seem, En-
drup, Guldager, Brørup, Billund, 
Kalvslund, Skads, Farup, Hunde-
rup, Alslev, Gørding, Grimstrup, 
Blåvandshuk, Næsbjerg og Vester 
Vedsted. Derudover deltog fra 
SVA bestyrelse: Jørgen Dieck-
mann Rasmussen, Esbjerg, Linda 
Vesterbæk, Nordby, Anni Skov 
Christensen, Blåvandshuk, Linda 
Nielsen, Billund og Nanna Iversen, 
Brørup. Formanden for børn og 
kultur på Fanø Kommune, Niels 
Heinel samt arkivkonsulent Ri-
chard Bøllund. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Jørgen Dieckmann Rasmussen bød 
forsamlingen velkommen og fore-
slog som referent Richard Bøllund, 
som blev valgt. Som dirigent fore-
slog han Niels Heinel, formand for 
Fanø Kommunes børn og kultur-
udvalg, som også blev valgt.   
 
Niels Heinel takkede for valget, og 
bød velkommen på Fanø på vegne 
af Fanø Byråd.  
 
Med udsendelse den 23. februar 
konstaterede dirigenten, at gene-
ralforsamlingen var blevet rettidigt 
indkaldt.     
 
2. Beretninger 
Formand Jørgen Dieckmann Ras-
mussen fremlagde bestyrelsens 
beretning: »Beretningen for 2015 
skal desværre indledes med at ud-
tale mindeord over to afdøde ar-
kivfolk. Den 28. januar 2016 døde 
Knud Møller Andreasen, som hav-

de været leder af Varde Byhistori-
ske Arkiv fra 1. januar 2012 og 
suppleant til bestyrelsen i SVA 
(Sydvestjyske Arkiver) i nogle år. 
 
Knud Møller Andreasen havde stif-
tet kendskab med Varde Lokalhi-
storiske Arkiv i forbindelse med 
indsamling af materiale til sit spe-
ciale 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 pensi-
on, 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 humori-
stiske menneske han var, skabte 
han en god stemning omkring sig, 
men ikke uden at stille krav. Han 
var således opmærksom på beho-
vet 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 lokalar-
kivverdenen som f.eks. at lave en 
kassationsplan for lokalarkiver. I 
SVA-sammenhæng var Knud Møl-
ler Andreasen fortaler for uddan-
nelse og samarbejde, og han sik-
rede bl.a. Varde Kommunes finan-
siering af bidraget til arkivkonsu-
lentordningen. I organisatorisk 
SVA-sammenhæng var han sup-
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pleant – en post han havde til sin 
alt for tidlige død. 
 
Knud Møller Andreasen er imidler-
tid ikke den eneste arkivmand 
med tilknytning til RAL/SVA, som 
er afgået ved døden siden general-
forsamlingen sidste år. Den 11. fe-
bruar døde Chr. Carstensen (1930
-2016), grundlægger og mange-
årig leder af Lokalhistorisk Arkiv i 
Holsted. Egentlig havde Carsten-
sen 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 kommu-
nalreformen i 1970 fik han ret til 
at kalde sig kommunaldirektør, 
men fine titler gik han ikke op i – 
han blev ved med at være kæm-
ner. Han arbejdede heller ikke på 

et rådhus, men i en administrati-
onsbygning. 
 
Som kommunal topembedsmand i 
1970 havde han om nogen mulig-
hed for at se, hvordan lokalsam-
fundene ændrede sig efter kom-
munalreformen, og allerede i 1972 
blev der stiftet et lokalarkiv i Hol-
sted med Carstensen som den før-
ste leder. Han fungerede som så-
dan i mange år, og ud over at ha-
ve denne funktion var han op-
mærksom på betydningen af et 
samarbejde mellem arkiverne. Han 
var derfor med til at oprette amts-
sammenslutningen Ribe Amts Lo-
kalarkiver og var dens første for-
mand frem til 1986. Som formand 
var han ikke bleg for at invitere 
arkiverne i amtet til heldagskurser 
i Holsted, og så satte han – forhå-

Højt humør på årsmødet. Her er det Linda Vesterbæk fra Nordby og Nanna 
Iversen fra Brørup. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q20908-076-
1445) 
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 bentlig 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 hu-
sker uden tvivl disse kursusdage, 
ofte med 50-60 deltagere pr. kur-
sus. 
 
Fra hans formandstid kan nævnes 
billedkampagnen i samarbejde 
med Danmarks Radio og efterføl-
gende Foreningskampagnen, hvor 
bl.a. Statens Humanistiske Forsk-
ningsråd støttede indsamling, be-
varing og registrering af mange af 
de foreningsarkiver, som findes i 
vores samlinger i dag. På den må-
de var han med til at gøde grun-
den for den arkivkonsulentordning, 
som vi efterfølgende fik etableret, 
takket være opmærksomhed og 
forståelse fra det daværende un-
dervisnings- og kulturudvalg i Ribe 
Amt.  
 
Efter sin pensionering fra Holsted 
Kommune var han aktiv i arkiv-
spørgsmål. Bl.a. var han privat ar-
kivkonsulent for en række kom-
muner og havde også fortsat sin 
gang på lokalarkivet i Holsted. In-
teressen 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 formørkel-
se. Vil I rejse jer og sammen med 
mig mindes Knud Møller Andre-
asen og Chr. Carstensen. 
 
Det er sørgeligt, når betydnings-
fulde folk og gode kolleger falder 
bort, men heldigvis har tiden siden 
sidste generalforsamling også kun-
net byde på vigtige landevindin-

ger. Jeg tænker her især på lokal-
arkivernes portal arkiv.dk, som 
endelig kom i luften sidste forår. Vi 
har haft portaler før – tænk blot 
på Danpa (Danmarks Nationale 
Privatarkivdatabase), som bygge-
de på udtræk fra de lokalarkiver, 
som valgte at levere data fra deres 
Arkibas3 eller Arkibas4-registre-
ringer til SLA, som derefter fik 
dem publicerede på Internettet. 
Dengang var det fantastisk med 
en næsten national søgeportal, 
men grundlæggende var det histo-
riske data, der blev publicerede, 
og værre var det, at nye registre-
ringer ikke kom med, før det næ-
ste udtræk blev foretaget. Med ar-
kiv.dk er det anderledes – hvis de 
enkelte arkiver ellers tillader det, 
er data søgbare via arkiv.dk kort 
efter godkendelse af registrerin-
gen, og uploadede billeder vil også 
kunne ses straks. 
 
Arkiv.dk har givet arkiverne man-
ge nye brugere, og jeg tør vædde 
på, det har resulteret i mange 
henvendelser til jer. Også at man-
ge henvendelser kommer fra bru-
gere, der ikke er så vant til arkiv-
verdenen og typisk forventer, at 
alt i arkivernes samlinger findes 
digitalt. Samtidig forventer de hur-
tigt svar, hvad ikke altid er muligt, 
så fra at have levet i skyggen, er 
lokalarkiverne kommet frem i ly-
set. Ikke blot i Danmark, men på 
global vis, for I har sikkert alle få-
et henvendelser fra forskellige ste-
der i verden. Man kan sige, at lo-
kalhistorie har ændret sig – i hvert 
fald er den blevet koblet op på he-
le verden og næsten blevet global. 
I hvert fald kan data i danske lo-
kalarkiver søges fra hele kloden. 
 
At data bliver søgbare, skyldes 
bl.a. det store arbejde, der udføres 
rundt om i lokalarkiverne. Takket 
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være bl.a. arkivkonsulent Richard 
Bøllund er I løbende blevet orien-
teret om, hvad I skal skrive i hvil-
ke felter i Arkibas, og han har også 
sørget for undervisning i proveni-
ens-princippet og tilsvarende 
grundlæggende regler for registre-
ring. Når man ser på arkivernes 
data og måde at registrere på, af-
sløres der dog lejlighedsvis behov 
for justeringer. Har I lavet egen-
kontrol, som det vist hedder på 
levnedsmiddelområdet, altså i ar-
kivsammenhæng prøvet at se je-
res 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 for-
kert anvendelse af registreringsfel-
terne i Arkibas5. Og vil I have en 
uvildig til at screene jeres registre-
ringer, kan I prøve at kontakte ar-
kivkonsulent Richard Bøllund for 
en kommentar. Det kan også væ-

re, 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 regi-
streringer. 
 
Husk desuden, at arkiv.dk afslører 
indholdet i arkivernes samlinger. 
Offentlige arkivalier fra bl.a. kom-
muner (sognerådsprotokoller, pro-
tokoller fra kommunale skoler 
m.m.) må ikke henhold til arkivlo-
ven ikke findes i lokalarkiver, men 
skal til såkaldte §7-arkiver. Jeg 
ved, det allerede er jer bekendt, så 
der er næppe noget at komme ef-
ter. 
 
En udløber af åbningen af arkiv.dk 
er spørgsmål om betaling for ydel-
ser og services. Skal arkivernes 
service være gratis, eller skal der 
kunne kræves betaling for f.eks. 
billeder og i givet fald hvor meget? 

Konsulent Richard Bøllund fremlægger sin beretning for forsamlingen. Foto: 
Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q20906-076-1445) 
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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 drøftel-
sen på generalforsamlingen sidste 
år har SVAs styrelse derfor udar-
bejdet forslag til en vejledende 
prisliste, som er udsendt til arki-
verne. Om I så bruger den, blan-
der 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 Ti-
dens Samling, Historiens Hus på 
Klosterbakken, sejltur på Odense 
Å og rundvisning i Den Fynske 
Landsby, inden hjemturen begynd-
te afbrudt af middag på Fjeldsted 
Skovkro undervejs. Ikke så mange 
arkiver som forventet var repræ-
senterede, men bussen blev no-
genlunde fyldt, takket være ikke-
arkivfolk, som gerne ville med. Og 
efter en inspirerende dag vendte vi 
tilbage – uden svind i deltager-
kredsen. Bestyrelsen har drøftet 
en studietur i 2016, hvilket arkiv-
konsulent Richard Bøllund vil sige 
noget om det senere.  
 
Som interesseorganisation arbej-

Efter generalforsamlingen var der ”Fanø-kål” på menuen. Foto: Jørgen Dieck-
mann Rasmussen (EBA Q20907-076-1445) 
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der SVA på at formidle nyheder til 
jer og ikke mindst sørge for gode 
kursus- og uddannelsestilbud. Det 
er muligt takket være arkivkonsu-
lent Richard Bøllund, som er krum-
tappen 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 
registreringsarbejdet. 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 in-
gen 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 fo-
kusere på, hører vi gerne om det. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke jer 
medlemmer for den store interes-
se for SVAs aktiviteter og bestyrel-
sen for godt samarbejde i årets 
løb. Endelig er der grund til at tak-
ke Richard Bøllund for veludført 
arbejde i det forgangne år«. 
 
Dirigenten spurgte, om der var be-
mærkninger til beretningen, og da 
det ikke var tilfældet, gik han vi-
dere og gav ordet til konsulent Ri-
chard Bøllund, som fremlagde sin 
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 må-
ned skabte det helt nye standarder 
og opmærksomhed omkring lokal-
arkiverne. Det skabte også helt 
nye forventninger hos arkivernes 
brugere, herunder mange nye, 

som pludseligt øjnede muligheden 
for at finde et billede af deres ol-
defar eller af bedstemors barn-
domshjem.  
 
Arkiv.dk er markedsført som dan-
markshistoriens største fotoalbum. 
Det er ikke skudt helt forbi, når nu 
hjemmesiden rummer mere end 
1,2 mio. billeder, men man glem-
mer måske at fortælle, at arkiver-
ne indeholder meget mere end bil-
leder. Hvad med dagbøgerne, for-
eningsprotokollerne, og virksom-
hedsarkiverne som også indehol-
der megen nyttig information? Det 
vil der forhåbentligt blive øget op-
mærksomhed på i næste runde, 
når arkiv.dk skal udbygges og for-
bedres. 
 
SLA har på sit årsmøde luftet tan-
kerne omkring et nyt udviklings-
projekt 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 om-
kring mulighederne for registrering 
og visning af film- og lydklip fra 
arkiverne. Men lad os alle sammen 
glæde os over, at det med Ar-
kiv.dk er lykkedes lokalarkiverne 
at nå ud til et langt bredere publi-
kum end hidtil.   
 
Arkiv.dk har også skabt øget travl-
hed på arkiverne. For nogle har 
hjemmesiden betydet en nedgang 
i antallet af fysiske besøg på arki-
vet – 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 
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af brugerne, kan det være nødven-
digt med nogle retningslinjer, som 
jeg i samarbejde med SVAs besty-
relse har været med til at udarbej-
de, 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 af-
leveret til arkivet. Folk som afleve-
rer 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 digita-
lisering af arkivalierne. Der skal 
løbende investeres i nyt elektronik 
til formålet, og oven i købet skal 
arkiverne nu betale 10 øre pr. bil-
lede, 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 vo-
res fælles fortid. Og jeg skal love 
for, at de fleste museer tager sig 
godt betalt, hvis man ønsker ko-
pier eller billeder fra deres samlin-
ger. Der kan nævnes eksempler 
på, at der rask væk bliver opkræ-
vet 300-500 kr. for et billede. Der-
for er den vejledende prisliste en 
hjælp til arkiverne, som til trods 
for at det beror på frivillig og uløn-
net arbejdskraft, har en del udgif-
ter til driften. Samtidigt er den 
med til at sikre ensartethed, og 
gør det lettere at opkræve beta-
ling, når man ved, at naboarkiver-
ne gør det samme.  
 
Prislisten er én ting. En anden ting 
er mere generelle, vejledende ret-
ningslinjer 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 be-
stemmelser er gældende? En stor 
del af de spørgsmål vedrører per-
sondataloven og loven om ophavs-
ret, 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 retnin-
ger. 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 håndgri-
belige slags, har jeg også arbejdet 
på i det forgange år, nemlig de 
fem forskellige Arkibas vejlednin-
ger, som er lagt ud på SVAs hjem-
meside. De er frembragt og resul-
tatet af de forskellige kurser, jeg 
har afholdt, og lavet som konse-
kvens af, at SLA endnu ikke har 
formået at udvikle en brugbar ma-
nual 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 mas-
ser af positiv respons, på de vej-
ledninger jeg har lavet, og som lig-
ger permanent på vores hjemme-
side, som i det forgangne år har 
skiftet udseende.  
 
SVAs hjemmeside blev i oktober 
udsat for et virusangreb, der resul-
terede i et par ”nede-dage”. Hel-
digvis blev siden med hjælp fra 
SLA hurtigt genrejst fra backup-
pen, 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 
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nu vendt tilbage til sit oprindelige 
tema, baseret på skabelonen for 
SLAs hjemmesidesystem, SLA-
cms. Det er i øvrigt fortsat det 
mest anbefalelsesværdige hjem-
mesidesystem for arkiverne, idet 
der både er support og kurser 
samt opsætning af systemet, der 
er tilpasset arkiverne. Bortset fra 
det lille nedbrud i oktober, funge-
rer SVAs hjemmeside fint, og med 
20.000 årlige besøg på siden ser 
den ud til at blive flittigt benyttet.  
 
Noget andet, som bliver flittigt be-
nyttet, er SVAs kursustilbud. 73 
personer har i 2015 deltaget i Ar-
kibas-kurser, mens 51 har været 
på de to modulkurser, der har væ-
ret 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 op-
læg. 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 be-
nytter til at hente inspiration og 
oplevelser og få en god dag i hyg-
geligt samvær med andre ligesin-
dede. Derfor har bestyrelsen be-
sluttet, at der igen i 2016 skal ar-
rangeres en ny udflugt, som I vil 
høre nærmere om.  
 
Med denne status over det for-
gangne år, ønsker jeg at takke al-
le, jeg har været i kontakt og be-
røring med. Det store engagement 
og passionerede forhold til lokalhi-
storien, 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 

Kis Sharasuvana får hjælp til at iføre sig Fanø-dragten. Foto: Jørgen Dieckmann 
Rasmussen (EBA Q20910-076-1445) 
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rotte i faget”, men også i besiddel-
se af erfaringer, som mange af jer 
heldigvis flittigt finder på at opsø-
ge. Samarbejdet med Jer, og ikke 
mindst med bestyrelsen, gør at 
det altid er spændende, og aldrig 
kedeligt, at være konsulent for 
Sydvestjyske Arkiver«.  
 
Dirigenten spurgte, om der var 
bemærkninger til beretningen, 
hvilket ikke var tilfældet.  
 
3. Regnskab  
Kasserer Linda Nielsen gennemgik 
regnskabet for 2015, som var delt 
ud på bordene. Driftsregnskabet 
viste et overskud på 4.351 kr., 
som dog skal fraregnes en efter-
postering fra Odense Kommune på 
knap 2.500 kr. vedr. en udgift fra 
studieturen, for at give det rette 
billede.  
Dirigenten spurgte, om der var 
bemærkninger til regnskabet. Ka-
ren Riisager, Varde spurgte hvor 

stor kassebeholdningen var ved 
årets begyndelse – det fremgår 
nemlig ikke af regnskabet. Alt i alt 
har SVA øget sin kapital.  
 
Regnskabet blev herefter god-
kendt. 
 
4. Budget og fastsættelse af 
kontingent 
Kassereren gennemgik herefter 
budgettet for 2016, og luftede be-
styrelsens overvejelser om en evt. 
kontingentstigning til næste år. 
Med de nuværende satser betaler 
hvert arkiv 50 kr. i et grundbeløb 
plus 4 øre pr. indbygger. Kassere-
ren ønskede en tilkendegivelse af 
forsamlingens holdning til en kon-
tingentforhøjelse.  
 
Søren Mulvad, Seem bemærkede, 
at så længe der er overskud på 
driften, er der ingen grund til at 
hæve kontingentet. Forslaget om 
uændret kontingent blev vedtaget.  

Kis Sharasuvana efter forvandlingen til en »rigtig« Fanø-kvinde i Fanø-dragt. 
Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q20911-076-1445) 
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5. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ik-
ke var indkommet nogen forslag. 
 
6. Valg 
6.a Valg til bestyrelsen: På valg 
var Anni Skov Christensen, Blå-
vandshuk og Linda Nielsen, Bil-
lund, som begge blev genvalgt.      
 
6.b Valg af suppleanter: På valg 
var Karin Berg, Grindsted og Knud 
Andreasen, Varde. Karin Berg blev 
genvalgt, mens Karen Riisager, 
Varde blev valgt til at overtage den 
ledige post efter Knud.   
 
6.c Valg af revisorer: Jytte Knud-
sen, Hviding og Nora Olesen, Gør-
ding blev begge genvalgt.   
 
6.d Henning Jørgensen, Vester Ne-
bel blev genvalgt.  
 
7. Eventuelt 
Richard Bøllund orienterede om 
besværlighederne med at få arran-

geret årets studietur med Viborg 
som planlagt mål, idet det pga. 
sygdom m.m. var yderst vanske-
ligt at få en aftale i stand med 
Rigsarkivet. Er det ikke muligt at 
få en aftale inden for nær fremtid, 
udsættes turen til næste år. Ved 
håndsoprækning konstateredes 
det, at der fortsat er stemning for, 
at SVA arrangerer studieture.  
 
Richard Bøllund gjorde opmærk-
som på, at der var opstillet et bord 
i mellemgangen, hvorpå der kunne 
lægges evt. byttearkivalier.  
 
Linda Nielsen gjorde opmærksom 
på, at hun senere vil sidde klar til 
at modtage betaling for aftenens 
spisning. 
 
Dirigenten lukkede generalforsam-
lingen, og takkende for meget ro 
og orden. 
 

Efter opvisningen var det muligt at undersøge de mange bestanddele og lag en 
Fanø-dragt består af. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q20912-076-
1445) 
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Vi elsker vort land 
 

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv 

Sig nærmer tiden for sankthans og 
dermed også bål, fællessang og 
efterfølgende servering, hvad en-
ten det er røde pølser/grillpølser 
med øl og sodavand eller kaffe-
bord. Vejret plejer at være en af 
udfordringerne, for som regel er 
sankthansvejr koldt og blæsende 
og dermed ikke det rareste minde 
om den sommer, vi er nået midt-
vejs i. Hvad der venter os er kor-
tere dage, faldende temperaturer 
og vinter. 
 
Formodentlig er vejret en af grun-
dene til, at rigtig mange husker 
sankthansaftener. Og så husker vi 

uden tvivl også de mange proble-
mer med at få sunget midsommer-
visen, eller »Vi elsker vort land«, 
som den egentlig hedder. Den er 
skrevet af Holger Drachmann i 
1885 til eventyrspillet »Der var en-
gang«, ca. 25 år efter traditionen 
med de symbolske hekseafbræn-
dinger var kommet til os fra Tysk-
land. P. E. Lange-Müller skrev mu-
sikken til »Der var engang«, og da 
den er skrevet som en solosang for 
en professionel tenor med både 
mange store tonespring og flere 
komplicerede rytmeskift, er den en 
udfordring for utrænede sangere 
og ikke mindst at synge som fæl-

Spejdere ved sankthansbålet i Vognsbølparken. Foto: Knud Rasmussen. EBA 
74202-050 
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lessang. Det blev ganske vist no-
get nemmere med Shubiduas nye 
melodi i 1980, men mærkeligt nok 
er den melodi sjældent førsteval-
get. 
 
Store sankthansfester i Esbjerg 
I Esbjerg har man haft og har sta-
dig store sankthansfester. I 1955 
gik byens spejderkorps og Sct. 
Georgs-Gilderne sammen om for 
første gang at afholde et kæmpe 
arrangement i Vognsbølparken. 
Der kom over 5.000 deltagere. 
Festlighederne begyndte ved Gl. 
Færgevej, hvor spejderne samle-
des, inden de med sang og musik i 
samlet trop gik ud til Vognsbølpar-
ken. Mange esbjergensere fulgte 
dem til fods, på cykel eller i bil for 
at få så meget som muligt med af 
det store arrangement. 

Kl. 21.30 bød gildemester, repræ-
sentant Nørlem Christensen de 
mange spejdere og gæster vel-
kommen og udtrykte samtidig hå-
bet om, at det måtte udvikle sig til 
en tradition. Efter velkomsten sat-
te en repræsentant fra hvert af de 
fire korps ild til bålet, der snart 
stod i lys lue. 
 
Da ilden havde fået fat, kom tiden 
for afsyngningen af midsommervi-
sen, men her var journalisten fra 
dagbladet Vestkysten ikke tilfreds 
med præstationen. »… desværre 
udgør esbjergenserne ikke noget 
fremragende fælleskor – der burde 
have været mere kraft i denne så-
vel som de øvrige sange«. Denne 
inaktivitet syntes journalisten var 
synd for aftenens konferencier, di-
rektør M. Kring fra Esbjerg Damp-

Pigespejdere følger sankthansbålet ved arrangementet i Vognsbølparken i 1955. 
Foto: Knud Rasmussen. EBA 74207-050 
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vaskeri, og de optrædende, og han 
fornemmede desuden, at stemnin-
gen led derunder. En forklaring 
havde han dog klar: »Det hele var 
nyt både på den ene og den anden 
side af scenen«. 
 
Båltaler var lektor Kjærsgaard Jen-
sen, der talte om ilden og bålet 
som samlingspunkt gennem tider-
ne. Tilsyneladende nævnte han ik-
ke med et ord, at det var den tien-
de sankthansfest efter befrielsen. 
 
Efter båltalen var der underhold-
ning på scenen, nærmest en hel 
cirkusforestilling med spejdere, 
der optrådte med sang, musik og 
dans. Aftenens højdepunkt var 
dog, da elever fra Robert Christen-
sens Danseinstitut opførte Som-
mernatskoglerier på en projektør-
belyst plæne på den anden side af 
søen. Oplevelsen blev desværre 
spoleret af højtalere, der 
»skrattede for meget«. 
 
Helt nødvendige indslag i aftenens 
program var efterlysninger af for-
ældrene til de mange børn, der 
pludselig følte sig ensomme og 
forladte, men alt endte i fryd og 
gammen.  
 

Det blev derfor halvsent, inden bå-
let var brændt ud og de mange 
indslag med optrædende forbi, 
men så var deltagerne også klar til 
afslutningen: Et fakkeltog tilbage 
til Grønttorvet i Frodesgade lige 
over for det nuværende Esbjerg 
Rådhus. Der rundede pastor Axel 
Ahrentoft fra Vor Frelsers Kirke 
den smukke og vellykkede aften 
af. 
 
I 1955 faldt sankthansaften på en 
torsdag aften, og samtidig med, at 
journalisten fra Dagbladet Vestky-
sten udtrykte sin glæde over det 
familiearrangement, sankthansar-
rangementet havde været, kunne 
han ikke undlade at ængstes over, 
hvordan det var gået ud over bør-
nenes sengetid. Ængstelsen var 
dog ikke større, end han forvente-
de at se det gentaget året efter, 
hvad det også blev.  
 
I dag holder spejderkorpsene ikke 
længere fælles sankthansbål. FDF 
har derimod et stort »bydelsbål«, 
der plejer at samle 5.000-10.000 
mennesker. Det afholdes dog ikke 
i Vognsbølparken, men i Lergrav-
sparken.  



 
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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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 2 - 2016 
 
Indlæg til næste nummer indsendes til: 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
Telefon: 76 16 39 07 
Fax: 76 16 39 10 
E-mail: rib@esbjergkommune.dk 
 
INDEN den 15. november 2016 
 

 

Arkivkonsulent Richard Bøllund 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 76 16 39 07 
Fax: 76 16 39 10 
E-mail: rib@esbjergkommune.dk 
 
Træffes normalt  
mandag og tirsdag kl. 8.00-16.00  
samt onsdag kl. 8.00-11.00 
 



SVAs bestyrelse 

Formand: 
 
Jørgen Dieckmann Rasmussen  
Esbjerg Byhistoriske Arkiv       
Torvegade 47  
6700 Esbjerg 
Tlf.: 76 16 39 00  
E-mail: jd@esbjergkommune.dk 
Fax: 76 16 39 10 
 
Privat: 
Grønlandsparken 58C 
6715 Esbjerg N 
Tlf.: 75 15 56 30 
 
Kasserer: 
 
Linda Nielsen 
Lokalhistorisk Arkiv, Billund 
Billund Centret 
Hans Jensens Vej 6 
7190 Billund 
Tlf.: 75 33 24 72 
E-mail: bln@bbsyd.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Nanna Iversen 
Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og 
Omegn 
Biblioteket 
Stadionvej 6   
6650 Brørup 
Tlf.: 75 38 16 70.  
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Linda Vesterbæk 
Sognearkivet i Nordby 
Nordby Skole 
Midtbjergvej 2 
6720 Fanø 
Tlf.: 75 16 62 60 
E-mail: chrilind@fanonet.dk 
 
 
Anni Skov Christensen  
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl 
Tlf.: 75 27 15 48.  
E-mail: asc@turbopost.dk 
 
 
Suppleanter: 
 
Karin Berg 
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv 
Sverrigsvej 20 
7200 Grindsted 
Tlf.: 20124208 
E-mail: karin.helene.berg 
@hotmail.dk 
 
 
Karen Riisager 
Varde Lokalhistoriske Arkiv 
Torvet 7    
6800 Varde 
 



 

Kommende aktiviteter 
 
 
 

 
UDFLUGT/STUDIETUR 2016 

 
Mandag den 22. august 2016 til Rigsarkivet i Viborg 

og Danmarks Fotomuseum i Herning 
(se program på SVAs hjemmeside) 

 
 
 
 

ARKIBAS-KURSER 
 
 

Program/oversigt over kurserne udsendes i august.  
 
 
 

ØVRIGE KURSER 
 
 

Program for Modulkursus samt øvrige kurser  
udsendes i august 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For kurser (program & tilmelding) - se hjemmesiden 
www.sydvestjyskearkiver.dk 


