
  

Sydvestjyske Arkiver 
 

SVA 

 

Studietur til Aarhus  
til Aarhus Stadsarkiv og Statens Avissamling 

 

Mandag den 18. september 2017 
 

I år går studieturen til Aarhus – smilets by. Selv om vi også skal smile undervejs, er målet to fagligt 
relevante institutioner: Først skal vi besøge Aarhus Stadsarkiv, som i 2016 flyttede fra bofælles-
skabet med det tidligere erhvervsarkiv og ind på Dokk1. Vi ser både Dokk1, som også huser biblio-
tek og borgerservice, og får en introduktion til Aarhus Stadsarkiv. Frokosten indtages på Dokk1, og 
turen går herefter til Statens Avissamling i Skejby. Her får vi både en rundvisning i magasinerne, 
en præsentation af avisdigitaliseringsprojektet samt en introduktion til Mediestream Aviser, hvor 
man har adgang til at se og søge i de digitaliserede aviser. Der bliver også tid til en kop kaffe/the 
og lidt sødt. Hjemkomst er beregnet til sidst på eftermiddagen, og turen er altså uden aftensmad.  

 

Prisen for at deltage i turen er 325 kr. pr. person inkluderet formiddagskaffe m. rundstykke,  
og sandwich på Dokk1 (drikkevarer er for egen regning).  

 

PROGRAM FOR TUREN: 
Kl. (ca. tider) 
7.00   Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg 
07.15   Opsamling ved Korskroen (parkeringsplads v. Shell-tanken, Korskrovej 10) 
7.30   Opsamling ved Holsted (Servicecenter Holsted, Energivej 1, Holsted) 
8.40-09.10  Formiddagskaffe og opsamling ved Ejer Bavnehøj (Ejer Bavnehøjvej 4, 8660 

Skanderborg) 
10.00-12.00 Rundvisning, Aarhus Stadsarkiv og Dokk1 (Hack Kampmanns Plads, Århus) 
12.15   Frokost på Dokk1 
13.10   Afgang fra Dokk1 
13.30-15.30 Rundvisning, Statens Avissamling (Tangen 2, Århus N) 

15.40   Bussen kører fra Statens Avissamling 
Ca. 17.15  Ankomst Holsted 
Ca. 17.45  Ankomst Esbjerg 
 

VIGTIG INFO: 
- Mødetid senest 10 minutter før afgang/opsamling. Bussen kører på klokkeslettet og venter ikke! 
- Tilbuddet gælder fortrinsvis medarbejdere/frivillige fra arkiver medlem af SVA. Påhæng kan 
komme med, hvis der er ledige pladser (forhåndsreservation ved øvrig tilmelding) 
- Der er plads til 50 personer på turen – tilmelding efter først-til-mølle princippet.  
 

TILMELDING: 
Tilmelding senest den 15. august 2017 på e-mail: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk. Angiv 
antal, navn på deltagerne, arkiv-navn samt påstigningssted. 
Deltagergebyret på 325 kr. pr. person skal betales forud sammen med tilmeldingen, ved at 
overføre beløbet til kontonr. 8210   6270542725 
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