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Velkommen til årsmødet – ikke i RAL, men i SVA – Syd-
vestjyske Arkiver. Vores sammenslutning af lokalarkiver 
skiftede jo navn ved generalforsamlingen sidste år. Som 
sædvanlig er der stort fremmøde til årsmødet. Bestyrelsen 
bilder sig selvfølgelig ind, at fremmødets størrelse skyldes 
foreningens betydning og arbejdets væsentlighed. Jeg vil 
dog ikke undlade at nævne en lille observation, jeg har 
gjort på det seneste. Det var i forbindelse med årsmødet i 
Arkivsamvirket i Esbjerg Kommune. Én af deltagerne kom-
menterede de forestående årsmøder, og beskrivelsen lød, 
at der var arkivmødet med blødt brød – og det årsmødet i 
arkivsamvirket – og så var der årsmødet med de gule ærter 
– det var årsmødet i SVA. Nok om det – men det er uden 
tvivl en god tradition, Svend Tygesen fra Vorbasse fik lagt 
grunden til i sin tid som bestyrelsesmedlem i RAL.

Men – det er jo indholdet i arbejdet, det drejer sig om. 
Og der må vi sige, at hjulene i 2013 har drejet hurtigt. 
Overalt i det danske samfund tales der om digitalisering, 
digitalisering og digitalisering – og den moderne teknolo-
gi åbner jo også på vores områder et væld af muligheder. 
De forskellige typer materialer, vi har på hylder og i skuffer 
og skabe i lokalarkiverne, er som skabt til digitalisering – 
og desuden er publikummet der, selv om de måske famler 
sig frem og ikke altid er klar over, hvordan de finder hvad 
– eller hvad det er for noget, de har fået fundet frem til 
eller fået fat i.

For mange arkiver er digitaliseringen en udfordring. 
Nogle føler, at de ikke magter alt det med computere. An-
dre synes, opgaven er så omfattende i sig selv, at de ikke 
kan se, hvor de skal begynde, og hvor de skal slutte – det 
hele kan virke uoverskueligt stort. Men når man registre-
rer i Arkibas4, er man jo allerede i gang med digitalisering 
– vores Arkibasregistreringer er jo begyndelsen til en digi-
tal registratur på linje med DAISY, som Statens Arkivers re-
gistreringssystem hedder. Nogle af vores medlemmer har 

allerede gjort brug af denne mulighed ved at købe mini-
Arkibas, og tilbagemeldingerne fra disse arkiver er man-
ge og positive. For det første får arkiverne henvendelser 
mange steder fra og ikke mindst fra personer, som uden 
Internetpublicering aldrig havde fundet frem til arkivet. 
For det andet er kommunikationen med brugerne lettere 
– efterspørger de et billede, som måske kun er registreret, 
men ikke skannet, kan man jo skanne det og lægge det 
ind i Arkibas – så kan brugerne straks se, om det har deres 
interesse eller ej. Taberen ved denne fremgangsmåde er 
kun postvæsenet!

Sådan kunne jeg fortsætte, men for at gøre en lang hi-
storie kort, er budskabet: Se at få gjort jeres Arkibas-regi-
streringer klar til at publicere på Internettet, når Arkibas5 
går i luften ved det forestående årsskifte. Så behøver I ikke 
investere i mini-Arkibas, da Arkibas.dk vil blive en naturlig 
udløber af Arkibas5. SLA råder allerede nu over værktøjer, 
der letter arbejdet med at klargøre data til publicering, og 
SVAs bestyrelse har netop drøftet afholdelse af et møde 
herom allersnarest, så I kan komme i gang med arbejdet 
og ikke tilbringer hele sommeren på terrassen. Jeg har al-
lerede nævnt Arkibas5, men vil ikke sige yderligere, for ar-
kivkonsulent Richard Bøllund vil orientere grundigt herom 
senere.

Sidste år indeholdt bestyrelsens beretning også nogle 
knubbede ord om den omlægning af udlånsordningen af 
arkivalier, som Statens Arkiver gennemførte efter tyveri-
erne af arkivalier fra deres læsesale. Beslutningen var, at 
vi skulle kontakte kulturminister og Folketingets kulturud-
valg om konsekvenserne for den lokalhistoriske forskning, 
når vi kun kan få adgang til statslige arkivalier på statslige 
arkivers læsesale. Vi nåede dog ikke at foretage os noget, 
før man forstod, det var en tabt sag på forhånd. Danmark 
er det eneste land i Europa, der har haft denne form for 
ekspedition af arkivalier, og der kunne påpeges så mange 

Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2013
Sydvestjyske Arkiver (SVA)

Bestyrelsens beretning
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sikkerhedsrisici, at alle argumenter mod en omlægning 
ville blive overhørt. Desuden forlød det, at der kunne for-
ventes yderligere stramninger, f.eks. at originaler ikke ville 
blive ekspederet, hvis arkivalierne var mikrofilmede, og at 
ordningen af overførsel af arkivalier mellem statslige arki-
vers læsesale måske helt vil ophøre. 

Som kompensation er der så sat gang i Internetpubli-
cering af nye serier af statslige arkivalier – faktisk sker det 
med en sådan hast, at det kan være svært at følge med. 
Desværre er der ikke megen vejledning at få i brugen af de 
mange arkivalier, med mindre man bor tæt ved et statslige 
arkiver og kan deltage i deres brugerklubmøder. Her ven-
ter der lokalarkiverne en ny og stor opgave: Selv at finde 
ud finde frem til de mange nyttige kilder, der publiceres 
(f.eks. realregistre til skøde- og panteprotokoller), men 
også at kunne vejlede andre i brugen af dem.

Endelig – som brugere af Statens Arkivers læsesale vil I 
også opleve ændrede vilkår. Der er kontrol ved ind- og ud-
gang, og der er ikke noget med at tage en blok papir med. 
Man må maksimalt have 20 løsark med ind, og får man 
brug for mere, sponserer staten. Man må heller ikke sidde 
på læsesalen på hvilken plads, man lyster, men skal indta-
ge den anviste plads. Jeg har ladet mig fortælle, at næste 
skridt er, at mandlige arkivgæster skal møde i badeshorts 
og sandaler og kvindelige gæster i bikini. »Det er synd for 
personalet«, lød det fra et af vores bestyrelsesmedlemmer, 
da hun hørte rygtet. 

Når vi nu taler om Statens Arkiver, har de jo siden vi var 
sammen sidst bl.a. gjort sig bemærket ved at ville følge op 
på en over 100 år gammel forseelse med kgl. privilegerede 
kroers brug af kongekrone og benævnelse. Det vedkom-
mer jo ikke vores verden, men det gør måske andre initia-
tiver. Nogle af mine medarbejdere har fortalt, at Statens 
Arkiver vil gå i gang med at kontakte landets museer for 
at spørge, hvad de har af arkivalier. Tilsvarende vil de kon-
takte lokalarkiverne, hvad de har af offentlige arkivalier, 
de ikke må have. Det kan f.eks. dreje sig om skolearkivalier 
og menighedsrådsarkivalier, der måske ikke er indhentet 
tilladelse til opbevaringen af. Jeg vil råde jer til straks at 
kontakte arkivkonsulent Richard Bøllund, hvis I får en så-
dan henvendelse.

Og endelig med hensyn til digitalisering – jeg formoder, 
I som lokalarkiver har CVR-numre. Det betyder så, at I skal 
have oprettet en digital postkasse – faktisk skulle det være 
sket inden den 1. november 2013, men I kan nå det endnu. 
På jeres respektive kommuners hjemmeside kan I se, hvor-
dan I gør det. 

Og midt i al digitaliseringssnakken også lidt fra årets 
hverdag. Takket være arkivkonsulenten har der været ud-
budt mange kurser og møder – og der har været god ef-
terspørgsel efter konsulentydelserne, senest i forbindelse 
med oprettelse af arkivhjemmesider. Det er godt, I stadig 
støtter op om konsulentordningen. Om løste opgaver m.m. 
vil Richard Bøllund fortælle senere. Det var også Richard 
Bøllund, der stod for tilrettelæggelsen af den vellykkede 
arkivstudietur til Rigsarkivet og Dansk Folkemindesamling 
sidste år. I et fortrinligt vejr fik vi gode rundvisninger beg-
ge steder og havde bl.a. mulighed for at komme ind at 
se magasiner m.m., som offentligheden normalt ikke har 

Fra studieturen til København den 11. juni 2013 hvor deltagerne her 

får demonstreret originale lydoptagelser ved hjælp af en fonograf på 

Dansk Folkemindesamling. Foto: Richard Bøllund. 

Til Indhold
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Konsulentens beretning
Vittige hoveder siger, at en konsulent er som en kastre-
ret hankat, nemlig én »som kan fortælle andre, hvordan 
tingene skal gøres, men ikke selv magter at udføre det«. 
Jeg ved ikke, hvor meget hankat, der er over mig, men 
som konsulent bliver jeg i hvert fald udsat for mange ting, 
og får stillet mange spørgsmål om alt fra samarbejde og 
håndtering af frivillige medarbejdere, om vandskadede 
arkivalier og om gode råd til indkøb af IT-udstyr. Jeg for-
søger altid at give den bedste rådgivning ud fra egne er-
faringer, og henter bistand udefra, hvis det er nødvendigt. 
Ud fra brugen af konsulentordningen er der heldigvis ikke 
tegn på, at folkene ude omkring i arkiverne ikke gerne vil 
have hjælp til, hvordan tingene skal gøres.

2013 har været et år, som har stået i hjemmesidens tegn, 
idet SVA har fået en ny en af slagsen, og samtidigt skulle 
det nye hjemmeside-system udviklet af SLA introduceres 
for arkiverne. Begge dele har for mit vedkommende fyldt 
meget i det forgangne år. At SVA skulle have en ny hjem-
meside var åbenlyst. For det første skulle vi signalere et nyt 
navn og en ny epoke med skiftet fra RAL til SVA, og for det 
andet var tiden og den teknologiske udvikling for længst 
løbet fra den gamle hjemmeside, som har været i drift si-
den den 5. november 2003. En hjemmeside med mere end 

10 år på bagen er lidt af en »gammel moster«, og derfor 
landede SLAs hjemmesideløsning også på rette tidspunkt, 
så jeg efter sommerferien kunne gå i gang med at lave den 
ny hjemmeside for SVA. De erfaringer jeg herigennem har 
fået, har jeg efterfølgende kunne videregive til arkiverne i 
området, blandt andet via det kursus i at bruge program-
met, som blev afholdt den 19. november med deltagelse af 
13 arkiver. Mange arkiver er gået i gang med at lave deres 
egen hjemmeside med denne løsning, som er en forholds-
vis let og billig måde at få etableret kontakt til omverde-
nen. Det er lavet i et såkaldt CMS-system, som kan betjenes 
af flere medarbejdere på arkivet, og er ikke afhængig af, 
at kun en enkelt person kan opdatere og redigere arkivets 
hjemmeside. 

En fælles hjemmeside-løsning har i længere tid været et 
stort ønske fra arkiverne, som SLA nu har imødekommet. 
For arkiverne er det en klar fordel at benytte et system, 
som er udviklet og anbefalet af SLA. For det første fordi 
det leveres med en skabelon beregnet til arkiverne, men 
også fordi der er mulighed for at få support og vejledning 
efterfølgende, både ved SLA og hos undertegnede, lige-
som der holdes kurser i brugen af programmet målrettet 
til arkiverne. Mini-Arkibas er én af årsagerne til, at mange 

adgang til. Turen var for øvrigt så vellykket og givende, at 
vi har besluttet at lave en tilsvarende studietur i juni 2014, 
denne gang bl.a. med Landsarkivet i Aabenraa og Museet 
på Sønderborg Slot som besøgssted.

Og så til allersidst en tak fra SVAs bestyrelse til jer med-
lemmer for aktiv deltagelse i foreningens forskellige ak-
tiviteter i 2013 lige fra kurser og foredrag til generalfor-
samlingen. Bestyrelsen vil endvidere gerne bringe en stor 
tak til Richard Bøllund for det kæmpe arbejde, han yder 

for medlemmerne, og som formand vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at takke ham og bestyrelsen for godt og 
konstruktivt samarbejde.

En gammel talemåde lyder: »Den der lever skjult, le-
ver godt«. Jeg er ikke sikker på, den gælder længere – nu 
handler det om at være synlig, markere sig og nyttiggøre 
sit arbejde med andre – også det man udfører frivilligt. I 
dag skal talemåden snarere hedde: »Den der lever synligt, 
lever godt«.
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arkiver har kastet sig over at lave deres egen hjemmeside, 
idet arkivets brugere derved får adgang til at søge efter 
materiale i arkivets samlinger. Denne lokale indgang har 
tilfredsstillet mange arkiver og brugere, men med den for-
nemme donation fra A.P. Møller Fonden, som tikkede ind 
hos SLA i slutningen af året, er der endeligt taget hul på 
udviklingen af den landsdækkende søgeportal, Arkibas.dk

Udviklingen af det nye Arkibas er i denne stund i fuld 
gang. I kan holde Jer orienteret om udviklingsprojektet i 
Arkibas eller i højere grad på hjemmesiden arkibasudvik-
ling.dk. Her kan I læse nyheder, deltage i forskellige me-
ningsmålinger og afstemninger, og give Jeres mening til 
kende om det kommende Arkibas. Udviklingsforløbet va-
rer året ud, og der vil undervejs blive spurgt efter frivillige 
testpersoner til at afteste det nye program. Ellers er der 
også nok at gå i gang med, med at klargøre arkivets regi-
streringer i Arkibas til mødet med offentligheden, hvilket I 
også kan læse mere om på hjemmesiden. Jeg glæder mig i 
hvert fald til, at der kommer et nyt, og forhåbentligt mere 
brugervenligt indtastningsprogram, og at lokalarkiverne 
samlet set vil opnå en større anerkendelse og blive lands-
kendte via den nye søgeportal.

Vedr. Arkibas neddrosles kursusaktiviteterne, og der 
vil ikke blive planlagt eller afholdt flere kurser i Arkibas4, 
som der sædvanen tro har været afholdt mange af i det 
forgangne år. Til gengæld fortsættes den grundlæggende 
arkivmedarbejderuddannelse med de forskellige modu-
ler. I 2013 blev der undervist i modul 3 vedr. modtagelse, 
håndtering og registrering af billeder. Det er fantastisk, 
hvordan arkiverne har taget moduluddannelsen til sig, og 
er med til at hæve det faglige niveau ude i arkiverne. I 
det forgange år har der foruden det omtalte hjemmeside-
kursus også blevet afholdt en introduktionsaften til Hi-
storisk Atlas. Foruden denne, har jeg to gange været ude 

og fortælle om formidlingsplatformen på årsmøderne for 
henholdsvis Fanø Lokalhistoriske Forening og Lokalhistori-
ske Forening for Bramming Kommune. I det hele taget er 
der også efterspørgsel efter konsulenten ved arkivsamvir-
kernes årsmøder og arrangementer. Således har jeg i 2013 
også fortalt om den nye hjemmesideløsning for arkiverne 
i Esbjerg og i Varde Kommune. 

Som noget nyt havde SVA i 2013 også arrangeret en hel-
dagsudflugt, som gik til København med besøg og rund-
visning på både Rigsarkivet og hos Dansk Folkemindesam-
ling. Ud fra tilslutningen med 49 deltagere er den slags 
studieture, noget der kan overvejes igen en anden gang. 
Det er altid spændende at blive inspireret af andre, og få 
indblik i hvordan man kan benytte andre arkiver og sam-
linger. Netop det med at blive inspireret af andre, var også 
formålet med en temadag om digitalisering, jeg deltog i 
den 31. maj i Odense. Her kom forskellige oplægsholdere 
med bud på, hvordan man kan digitalisere forskellige dele 
af arkivets samlinger med alt fra glasplader til film- og lyd-
optagelser. Det er den slags erfaringer, jeg tager med mig, 
når Jer ude omkring i arkiverne roder med de samme ting, 
og spørger efter et godt råd. 

Med bestyrelsens og arkivsamvirkernes opbakning 
fornemmer jeg en god fremtid for konsulentordningen, 
selvom den ligesom så meget andet i dagens Danmark er 
udfordret på økonomien. Men det er i høj grad også Jer 
ude i arkiverne, som er med til at holde liv i ordningen ved 
at benytte konsulenten, og ved at deltage på de kurser, 
der arrangeres og afholdes lokalt. Jeg vil takke alle for det 
store engagement og for at bruge løs af de tilbud, der er. 
Ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen, som på sin vanlige 
konstruktive måde, er med til at holde gang i kredssam-
arbejdet. 

Til Indhold
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Billund Kommune

foregående år blev afviklet i Billund-centret. Det betød, at 
vi havde fornøjelsen af at være til stede næsten hver dag 
for at holde sammen på trådene. Vores tema på udstillin-
gen var »Billund mellem 1870 og 2012«, hvor vi prøvede 
at vise Billunds udvikling gennem tiden. Udstillingen blev 
også denne gang en succes. Vi formoder, at mellem 500 
og 700 har været forbi eller har haft mulighed for at se 
udstillingen. Det har selvfølgelig affødt både afleveringer 
og andre former for henvendelser. Fællesudstillingen for 
arkiverne i Billund Kommune, ser ud til at blive en tradi-
tion, men der skal ikke lægges skjul på, at det er et stort 
arbejde at forberede sådan en udstilling både med at lave 
tekster og kopier af billederne. Vi havde i løbet af året 
hjælp af True Flyvholm, som vi sendte på alle de kurser, det 
var muligt, for derigennem at sikre yngre tilgang.

I begyndelsen af juni deltog vi i byfesten i Anlægget. Vi 
havde foreningens telt og spanske vægge opstillet, og vi 
havde hængt billeder op, som vi mangler oplysninger til. 
Der kom rigtig mange og hjalp med det, så det gentager vi 
igen i 2014. I efteråret deltog vi i en frivilligdag i Magion i 
Grindsted, hvilket vi ikke vil gentage. 

Vores hjemmeside lykkedes det ikke at komme i gang 
med. Det er svært at finde ud af, hvordan den er bygget 
op, så dér må vi finde hjælp. Det arbejder vi på i det nye 
år. Afleveringerne er blevet registreret i den rækkefølge, 
de er kommet ind, og billederne er vi over halvvejs færdig 
med at skanne og tilføje registreringerne. Vi håber at blive 
færdige med det i 2014.

Vi har gennemført at skifte udstilling i vores vindues-
montre hver måned, og det er meningen, at det skal om-
tales på hjemmesiden, når den bliver ændret. Vores med-
arbejder Else, der tager sig af disse udstillinger, udviser stor 
fantasi ved at forstørre og klippe og klistre så avisudklip 
bliver læselige. Hanne arbejder med at føje de indskanne-
de personbilleder til de respektive registreringer og hun er 
mere end halv færdig med dette arbejde. Desuden tager 

Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund 
Tlf.: 75 33 24 72
Åbningstid: Tirsdag kl. 19.00-21.00 samt efter aftale
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund
Tlf.: 75 33 27 50 / 20 95 27 51
E-mail: bln@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk

Det har været et travlt og spændende år, som begyndte 
med arkivsamvirkets fællesudstilling, som i lighed med de 

Til Indhold
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hun sig af tilføjelserne til navnedatabasen, Brothers Kee-
per, så vi har personoplysningerne så ajourført som muligt. 
Linda arbejder med ejerlavene, bl.a. med at kortlægge 
deres udvikling fra 1790 til nutid med ejerforhold på alle 
matrikler. Når et ejerlav er færdigt, bliver det synligt på 
hjemmesiden. Måske kommer der en udgivelse i 2014, da 
ikke alle vore medlemmer er på nettet.

I løbet af året fandt vi ud af, at vi havde brug for mu-
lighed for at langtidsopbevare vore digitaliserede mate-
rialer. Derfor købte arkivet en server med en kapacitet på 
10 TB, som vil kunne rumme vores digitaliserede materiale 
de første mange år. Vi investerede også i en skanner mere, 
da den gamle ikke kan bearbejde de brede film, vi fik i en 
aflevering i årets løb. Vi er også blevet enige om, at vi skal 
have nye PC’er, da de nuværende er meget langsomme og 
omkring ti år gamle. Det bliver investeringen i det kom-
mende år. 

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00 og  
1. torsdag hver måned kl. 16.00-18.00 eller efter aftale
Leder: Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10, Filskov, 7200  
Grindsted. Tlf.: 75 34 83 26 / 29 42 64 14
Arkivets postadresse: Midtgårdsvej 10, Filskov, 7200 
Grindsted
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside: www.filskov.infoland.dk

Endnu et år er gået, og det har været et år med udfordrin-
ger, især for den nye arkivleder, Vera Styrbro, som overtog 
posten efter Verner Søvang. Det har været et år med kur-
ser i Arkibas, som nu er afsluttet, men det er ikke ensbety-
dende med, at arkivlederen er færdiguddannet inden for 
arkivområdet. Der mangler stadigvæk et forløb i SLA ar-
kivmedarbejderuddannelse, så vi kan opfylde de krav, der 
stilles til nye arkivledere. Heldigvis er der stor opbakning 
fra arkivets bestyrelse. 

Den 29. februar afholdte vi vores årsmøde/generalfor-
samling, hvor Verner Søvang trådte tilbage som arkivleder. 

Der blev herefter nedsat en ny bestyrelse og valgt en ny 
arkivleder, der som nævnt blev Vera Styrbro. Efter gene-
ralforsamlingen fortalte skoleleder Johan Andersen om 
opstarten af Filskov Friskole. Det var en rigtig god aften, vi 
kunne dog godt have ønsket, at flere var mødt op. Samti-
dig var vi med i den efterhånden traditionelle udstilling i 
Billund-centret, i samarbejde med de øvrige arkiver i kom-
munen. Her var vores tema Filskov Skole, da den havde 50 
års jubilæum. Udstillingen var som altid godt besøgt. 

Den 16. april havde vi inviteret Åse Nygård til at for-
tælle om sit liv »fra Filskov-pige til borgmester«. Det var 
helt overvældende med den store tilslutning, 89 mødte 
op. Tak til alle for hjælpen til arrangementet, uden den 
ville kaffen ikke have nået rundt. Den 4. maj var der min-
dehøjtidelighed ved de to »flyversten«. Som noget nyt var 
det Hjemmeværnet i Billund, der stod for arrangementet 
2013. Det er aftalt sådan, at vi skiftes med Hjemmeværnet 
til at stå for arrangementet. Vi er glade for at et sådant 
samarbejde kan finde sted, og vi tager det som en aner-
kendelse af vores initiativ.

Ved byfesten søndag den 26. maj havde vi åbent hus i 
arkivet, og her mødte ca. 30 besøgende op. Det vil vi prøve 
at gøre til en tradition. Den 20. juni blev der arrangeret 
byvandring i Filskov, og her var det museumsinspektør 
Gudrun Gormsen og registrator Carsten Christensen, der 
viste os rundt og fortalte om byen. Her var mødt ca. 24 
personer op, for at være med på turen. Den 26. juni var 
der udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Igen er vi glade for 
det gode samarbejde med Lokalhistoriske Arkiv for Grene 
Sogn, som overtog udflugten da prisen var for stor til, at 
vores lille arkiv kunne magte det. Den 26. september stod 
den igen på foredrag, og her var det Jens Carlsen, som 
fortalte om »Mit liv som bondedreng«. Det var en spæn-
dende fortælling, hvor ca. 30 personer hørte på. 

I efteråret mistede vi et meget engageret bestyrelses-
medlem, Mary Alsted, hvorefter vores suppleant Verner 
Søvang trådte ind i bestyrelsen. Til sidst vil jeg takke arki-
vets bestyrelse for det gode humør og engagement.

Til Indhold
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Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Tinghusgade 16, 7200 Grindsted 
Åbningstid: Onsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00 eller efter 
aftale. Lukket på skolefridage
Leder: Karin Berg, Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
Tlf.: 20 12 42 08
Arkivets postadresse: Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
E-mail: karin.helene.berg@hotmail.dk
Hjemmeside: www.grindstedlokalarkiv.dk

2013 blev året, hvor den nye medarbejdergruppe i arkivet 
for alvor kom i gang med de arbejdsopgaver, som hører 
til i et arkiv, både hvad angår det rent praktiske men også 
med strategisk planlægning, mht. hvordan vi skal gribe 
tingene an og prioritere opgaverne.

Den 1. februar fik vi en ny medarbejder, Anne-Grethe 
Joensen, og den 1. december endnu én, Aksel Fredens-
borg, som siden september 2012 har været sekretær i be-
styrelsen. Vi er nu ni medarbejdere i alt. Det er ikke én for 
mange, men på den anden side så sprænger vi snart de 
fysiske rammer. Det kniber med arbejdspladser til os alle, 
så vi kunne godt bruge flere kontorlokaler. Til gengæld 
sætter vi stor pris på vores fortrinlige store, tørre magasin 
i kælderen. Det fås ikke bedre.

I 2013 har vi satset en del på at synliggøre arkivet. I for-
året fik vi egen hjemmeside, som gennem året har haft 
mange besøg, herunder også af en håndfuld personer fra 
eksotiske steder i udlandet. Vi formoder, det er Grindsted-
folk, som nu har deres virke fjernt fra barndomsbyen.

I februar-marts deltog vi sammen med de seks andre 
arkiver i Billund Kommune i en fælles udstilling i Billund-
centret. Udstillingen var tilgængelig i fire uger. Vores tema 
var »Midtjysk Udstilling 1936«. Den blev senere sat op i 
Magion, desværre i en afkrog, så ikke særligt mange fik 
den at se. Det blev der dog rådet bod på hen over som-
meren, hvor Billund Museum lånte den for at vise den i 
museets nye udstillingsbygning ved Karensminde. Endelig 
blev den vist i Den jyske Sparekasses lokaler i Borgergade 
på Kulturnatten den 30. august og en uge frem.

I april deltog vi sammen med biblioteket i en fortæl-
leaften, hvor tre lokale personer fortalte om deres liv ud 

fra forskellige synsvinkler. Denne aften blev en stor suc-
ces med ca. 80 tilhørere. På Kulturnatten den 30. august 
havde vi en stand i Magion, hvor vi viste gamle fotos. Der 
var pænt besøg, og vi fik identificeret nogle personer på 
de medbragte fotos. Samme aften havde vi, som nævnt 
ovenfor, en udstilling i Den jyske Sparekasses lokaler i Bor-
gergade. Vi valgte ligeledes at deltage i Frivillig Fredag 
i Magion i slutningen af september, og også her havde 
vi på vores stand fokuseret på at vise billeder. Også her 
var der pænt besøg, men der er alligevel blandt arkivets 
medarbejdere delte meninger, om anstrengelserne med at 
etablere standen står mål med udbyttet. Det vil vi finde en 
afklaring på i løbet af 2014.

Hen over året har vi skrevet tre artikler til JyskeVest-
kysten. Denne arbejdsopgave går på skift mellem kom-
munens syv arkiver. Vores artikler udkom i januar, maj og 
december. I januar var temaet »Midtjysk Udstilling 1936«, 
og den var en optakt til udstillingen i Billund Centret. I maj 
skrev vi om Varde Bank/Sydbanks 100 års jubilæum. Denne 
artikel udkom samme dag, som Sydbank fejrede, at det 
var 100 år siden, at Varde Bank etablerede sig i Grindsted. 
Samtidig åbnede der i bankens lokaler en lille, fin udstil-
ling bl.a. med billeder udlånt fra arkivet. I december skrev 
vi om folketingsmand Laurids Rasmussens liv og virke. 
Denne artikel er tænkt som en optakt til de jubilæumsfest-
ligheder, som skal finde sted næste år i anledning af, at det 
er 100 år siden, at den første togforbindelse til Grindsted 
blev etableret.

I forbindelse med de udadvendte aktiviteter har vi hver-
vet nye medlemmer, så vi nu har en medlemsskare på ca. 
42 personer. Det er ikke ret mange, når man tager arkivets 
og byens størrelse i betragtning, men omvendt så er det 
nok, hvad vi kunne forvente efter ca. ét års aktivitet. Vi 
har valgt at udgive en kalender, som medlemmerne har 
fået som gave, og som andre har kunnet købe i løbet af 
december i Kvickly, hvor vi har haft en stand. Til vores glæ-
delige overraskelse fik vi solgt alle eksemplarer. Temaet for 
kalenderen er »Da jernbanen kom til Grindsted«.

Arkivets medarbejdere fokuserer en del på kurser. Ar-
kivlederen har deltaget i tre af de obligatoriske modul-
kurser for arkivledere, og formanden for foreningen har 

Til Indhold
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deltaget i to modulkurser. Desuden har otte af de ni ar-
kivmedarbejdere deltaget i et udvidet Arkibas-kursus, som 
blev afholdt her i Grindsted med konsulent Richard Bøl-
lund som underviser. Men også andre kurser har vi delta-
get i, f.eks. kursus om hjemmesider.

Efter aftale med Magion Bibliotek har vi hjemtaget vo-
res bogsamling fra biblioteket, efter at bibliotekar Birthe 
Sejersen havde registreret alle bøger i deres database med 
oplysning om, at bøgerne står hos os og er at betragte som 
håndbøger. Vi har en aftale om, at de bøger, som vi måtte 
anskaffe i fremtiden, kan blive registreret på samme måde 
i bibliotekets database. Det er en ordning, som vi er uhyre 
glade for.

Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 14.00-16.00 og  
3. onsdag hver måned kl. 18.00-20.00
Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig  
Tlf.: 75 33 54 58
Arkivets postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig
E-mail: Hejnsviglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.hejnsviglokalarkiv.dk
                        
Året 2013 har været præget af megen aktivitet, og der er 
fortsat mange gamle arkivalier, som ikke er helt på plads i 
Arkibas. Der arbejdes ihærdigt med at få det gjort, og det 
går støt fremad. Vi har også i år haft rigtig mange hen-
vendelser pr. e-mail, og mange besøger arkivet både i og 
udenfor de normale åbningstider. Vores hjemmeside er 
grobund for mange e-mail henvendelser, der henvises næ-
sten altid til et eller andet, som folk har set på hjemmesi-
den. En af de sjove henvendelser kom helt fra Sydamerika, 
hvor en af efterkommerne til Simonsen-slægten bor i dag.

Vores udstilling i januar, »Hvad ildsjæle skabte«, blev en 
stor succes. Ildsjæle i de små lokalsamfund både før og nu 
er »ophavsmænd« til det, vi har, og det vi får i fremtiden. 
Udstillingen blev studeret flittigt af de mange besøgende 
og vores PowerPoint med de mange billeder, er altid en 
succes. Hele eftermiddagen var der ca. 80 interesserede 
gæster, så det var en rigtig god dag. Udstillingen blev flyt-

tet til Billund-centret i hele februar måned i forbindelse 
med fællesudstillingen for arkiverne i Billund Kommune. 
En god måde at få vist arkivernes arbejde for en større 
kreds.

Ved generalforsamlingen i begyndelsen af marts blev 
der vist en billedserie om »Bredgade og dens beboere fra 
1900-1950«. Sidst på foråret havde vi i samarbejde med Bil-
lund Museum et foredrag om tørvemoser. Museumsleder 
Gudrun Gormsen gav et rigtig godt indblik i arbejdet i og 
omkring moserne. Vores mange billeder fra tørvemosen 
i Fugdal blev flittigt brugt, og de mange tilhørere fik en 
god og lærerig aften. Der er aftalt et nyt foredrag i 2014 
om jernbanens betydning for byen.

I årets løb har vi interviewet fem-seks ældre medborge-
re i sognet. Det er dejligt at få så mange gode oplysninger, 
mens tid er. De vil meget gerne fortælle om deres liv og 
samfundet på deres tid, og de bidrager med rigtige gode 
oplysninger, som kan bruges i arkivet, og samtidig bliver 
der åbnet for deres fotoalbum med mange unikke billeder.

I efteråret har arkivet bl.a. samarbejdet med Hejnsvig 
Skoles 4. årgang. I år tog vi dem ikke med på en byvan-
dring, men havde lavet en billedserie om byen, og fortalte 
om byens historie. Efterfølgende kom mange af børnene 
ned i arkivet med gamle billeder fra deres bedsteforældre, 
så der er blevet snakket lokalhistorie i mange hjem rundt 
i sognet. Det er vigtigt at få de unge mennesker interes-
seret i vores arbejde.

Arkivets medarbejderstab på syv personer mødes hver 
onsdag formiddag, hvor der både er tid til registrering 
men også til hyggeligt samvær.

Sdr. Omme Egnsarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.30
Leder: Dean Dam, 7260 Sdr. Omme. Tlf.: 22 19 41 02
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk

Beretningen 2012 sluttede med, at arkivet atter var i man-
gel på lokaler, da Sdr. Omme Skole stod foran en renove-
ring, og de lokaler arkivet havde til huse i stod til at blive 
fjernet. Efter en tid fik arkivet tildelt nye lokaler i Sdr. 

Til Indhold
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Omme Multicenter. Arkivet har fået tildelt et mødelokale 
og et lille kontor, med egen indgang fra Stadion Alle, og vi 
er meget glade for placeringen.

Arkivet flyttede ind den 1. juli, og tiden efter er blevet 
brugt på indretning af lokalerne, hvortil der er blevet ind-
købt reoler, skriveborde og EDB-udstyr m.m, hvilket også 
kan ses af regnskabet, da arkivet for første gang i flere år 
har haft et underskud. Arkivet har efter flytningen også 
modtaget nogle sponsorater.

Blandt øvrige aktiviteter i løbet af året har vi haft nogle 
på kursus i Arkibas, og der har været enkelte indleverin-
ger. Forespørgsler har der også været nogle af enten på 
e-mail eller telefon. I løbet af 2014 forventer vi at foretage 
yderligere investeringer i EDB m.m., og forventer at have 
en fast ugentlig åbningstid. Det er vores håb at kunne bli-
ve i de nye lokaler i mange år, da de senere års flytninger 
ikke er til gavn for nogen. 

Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv
Plejecentret Engbo
Storegade 39A, Stenderup-Kroager, 7200 Grindsted  
Tlf.: 97 70 94 01
Åbningstid: Tirsdag kl. 9.30-11.30 samt efter aftale
Leder: Niels Kristian Jensen, Hestkærvej 28, 7200  
Grindsted. Tlf.: 75 33 95 28 
E-mail: amognkj@gmail.com

Igen i 2013 har det været et år uden ret mange besøg på 
arkivet, og der er heller ikke blevet indleveret ret meget. 
Vi har dog fået de sidste protokoller fra borgerforeningen, 
men mangler fra perioden 1936-1992. Måske nogen ved, 
hvor de kan være?

To af arkivets medarbejdere har den 11. juni været på 
studietur til Rigsarkivet og Dansk Folkemindesamling. Den 
22. august afholdt arkivet en kirkegårdsvandring med god 
tilslutning og efterfølgende kaffe i Kirkehuset. Den 7. no-
vember holdt Marie Wehde fra Billund Museum foredrag 
om det gamle Stenderup, som der også var god tilslutning 
til. Bladet »Spor« er igen udgivet med Jens Erik Starup som 
redaktør og med en artikel om John Smed skrevet af Finn 
Eg. Bladet er solgt ved købmanden med et godt resultat. 

Jens Erik Starup har været flittig og har oversat Ansager 
Sogns Fattigvæsens protokoller fra 1797-1854, og Ansager 
Sogneråds protokoller fra 1842-1963 til en tekst som alle 
kan læse og søge i. I alt 1.810 sider er blevet transskriberet, 
hvilket har været et kæmpe arbejde. 

Den 21. marts blev der afholdt årsmøde i Værestedet, 
og i den forbindelse blev der vist en film fra 1987 om ind-
vielsen af vindmøllerne kaldet »Kasper, Jesper og Jonatan« 
på Stenderupvej. De er senere blevet udskiftet af to større 
vindmøller. 

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Østergade 18, 6623 Vorbasse 
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00 
samt efter aftale
Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse  
Tlf.: 20 80 36 38
Arkivets postadresse: Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse
E-mail: arkiv@vorbasse.dk
Hjemmeside: www.vorbasse.dk/lokalt/lokalhistoriskarkiv

Selv om arbejdsgruppen bevidst valgte at satse mere på 
det interne ordnings- og registreringsarbejde, blev der al-
ligevel plads til ganske mange udadvendte ting. I februar/
marts deltog vi i arkivernes fællesudstilling i Billund med 
fokus på sognets skoler. I marts holdt Sven Tygesen fore-
drag om »Landbruget der var« med over hundrede tilhø-
rere. Efter et par års forberedelse med interview og video-
optagelser med pårørende og bekendte lykkedes det at 
samle ca. 75 mennesker til en temaaften om den lokale 
kunstner William Johnsen. Det blev en meget intens aften, 
hvor det også lykkedes at samle ca. 60 værker. 

Vi har længe haft et ønske om at fotografere Vorbasse 
Marked fra luften, men de seneste to år har vejret drillet. 
I 2013 var vejret perfekt, og fra helikopter fik vi ikke bare 
dokumenteret markedsplads med aktiviteter og menne-
sker men også påvirkningen i hele byen og vejsystemet.

Juli måned bød også på en fransk visit af Bernard Delat-
tre, der var fransk feriebarn i Vorbasse i 1946-1947. Han 
genså for første gang det sted, han boede og færdedes, 
og hilste på værtsfamiliens søn. Gensynsglæden efter godt 

Til Indhold
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65 år var stor og meget bevægende. I august måned fik 
arkivet besøg af Karl Lassen, som har gjort tjeneste i Fit-
tinglejren, der oprindeligt var tysk radar- og lyttestation. 
Siden blev den flygtningelejr og interneringslejr. Karl Las-
sen afleverede sine erindringer fra dengang til arkivet.

Da DGI’s Kyst til kyst-vandring passerede syd om Vor-
basse langs Holme Å, blev arkivet bedt om at fortælle om 
egnen for den 90 mand store gruppe. For andet år medvir-
kede arkivet på en hjertesti-vandring i byen, hvor forskel-
lige begivenheder og personer blev draget frem.

Omkring 1980 fotograferede arkivet husene på alle 
adresser i Vorbasse by. Dette projekt blev gentaget hen 
over sommeren, og det er slående, hvor vigtigt det er at 
dokumentere med jævne mellemrum, for forandringerne 
er store. I efteråret skulle menighedsrådet til at »rydde 
op« i kirkegårdens gamle gravsten. Arkivet blev i den an-
ledning bedt om en vurdering af hvilke gravsten, der har 
særlig lokalhistorisk betydning.

Efteråret bød også på arbejde med at producere Arkiv-
kalenderen 2014, der fik temaet »Det daglige arbejde i by 

og på land«. Da der ikke blev afholdt julemesse i 2013, 
valgte vi at tilslutte os Arkivernes Dag med åbent hus og 
en udstilling, der udvidede billedvalget i kalenderen. Af 
pladshensyn er vi nødt til at bruge Vorbasse Fritidscenter 
til vore udstillinger. Det er et meget aktivt sted, hvor man-
ge kommer forbi. Ulempen er, at vi ikke kan opgøre hvor 
mange »besøgende« arkivet har på denne måde. Tallene 
er dog mindre vigtige, end at mange har mulighed for at 
se udstillingerne.

I 2013 påbegyndte arkivet skanning af billedsamlingen, 
dels for at have den digitale samling og dels for at bruge 
den i Arkibas. Det er også vigtigt, at tage godt imod de 
gæster, der kommer i åbningstiden. Det benyttede 42 sig 
af, og flere af dem aflagde flere besøg, hvor der blev søgt 
data og snakket. Antallet af henvendelser på e-mail ligger 
stadig på ca. 200. Vi kan se tilbage på et godt og travlt 
arkiv-år i 2013.

Arkivets research og gode kontakter gjorde det muligt, 

at Bernard Delattre og Jørgen Jensen kunne mødes og 

udveksle minder efter 65 års adskillelse. Foto: Vorbasse 

Lokalhistoriske Arkiv.

Til Indhold
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Esbjerg Kommune

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10, 1. sal, 6740 Bramming. Tlf.: 75 17 39 20
Åbningstid: 2. og 4. onsdag hver måned kl. 16.00-18.00 
samt efter aftale
Leder: Stig Hegn. Tlf.: 75 43 14 41 / 51 96 64 73
E-mail: bram-byhist@mail.dk
Hjemmeside: www.brammingby.dk

Arkivet har modtaget 17 indleveringer. En stor indlevering 
har været »Foto Oles« billede- og negativarkiv, som p.t. 
er under registrering. Vores hjemmeside har haft 15.367 
besøgende, og på arkivet har der været 107 besøgende, 
inklusiv deltagere til foredrag og billedvisninger. Arkivet 
har besvaret 65 skriftlige henvendelser og ti telefoniske.

Arkivet besøgte igen plejecenter Solgården med en bil-
ledserie om huse før og nu. Arkivets bestyrelse har været 
på studietur til Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa 
med fin rundvisning. Arkivet har fra Esbjerg Kommune 
modtaget fire nye PC’ere, så vi nu har fire IT-arbejdsplad-
ser. Fra Sydvestjyske Museer har arkivet arvet mange nye 
reoler og fra en privat virksomhed en del arkivskabe og 
hængemapper. Fra vores bogtrykker har vi arvet en stor 
kopimaskine med mange funktioner.

Arkivet har gennemført en gadevandring i Nørregade 
med efterfølgende revideret udgave af hæftet om Nør-
regade med mange nye billeder og oplysninger. Der ar-
bejdes fortsat med forberedelse af billeder til registrering 
i Arkibas samt registrering af arkivalier i Arkibas. Arkivet 
har fået en ny medarbejder, som p.t. skal arbejde med bil-
lederne. Vi har ommøbleret kontoret, så der er plads til de 
nye arbejdspladser og flere reoler. Alt i alt har det været 
et aktivt arkivår med godt arbejde og hyggeligt samvær.

Darum Sognearkiv
Nørrebyvej 12, Store Darum, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. oktober-31. marts: Onsdag kl. 19.00-21.00 
Resten af året: 1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00. Luk-
ket i skoleferier
Leder: Elisabeth Rasmussen, Sønderbyvej 11, Store Darum, 
6740 Bramming. Tlf.: 21 23 65 05
Arkivets postadresse: Sønderbyvej 11, Store Darum, 6740 
Bramming
E-mail: sognearkivet@darum.dk
Hjemmeside: www.darumsognearkiv.dk

2013 blev for Darum Sognearkiv et »post-festum« år efter 
udgivelsen af bogen om Darum i 2012. Det har været et 
stille år med cirka samme antal besøgende i arkivet som 
året før (34), et par afleveringer og et vist antal henven-
delser pr. mail eller på anden vis. Til gengæld må man sige, 
at de administrative forventninger til et lille arkiv er bety-
delige med krav om oprettelse af NemID, digital postkasse 
og fornyelse af CVR-nummer med mere. Dét har fordret 
en del ressourcer.

Til Indhold
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Arkivet har bidraget med et billede til bogen »Barndom-
mens land« udgivet på Gyldendals Forlag i 2013. Billedet 
»Hjowrdreng« viser hyrdedrengen Hans Jørgensen og er 
dateret cirka 1895. Arkivet gik i efteråret i gang med de 
første forberedelser til arkivets 50 års jubilæum i 2014. 
Tanken er, at jubilæet skal markeres med en udstilling. I 
relation til Darum-bogen gør arkivet sig overvejelser om 
udarbejdelse af et egentlig register til bogen.

Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv
Vibækvej 2, Endrup, 6740 Bramming 
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16.00-17.00. Lukket 
i juli
Leder: Otto Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming 
Tlf.: 75 19 12 59
Arkivets postadresse: Niels Erik Junk, Gummesmarkvej 8, 
Vong, 6740 Bramming
E-mail: hartvigvindjensen@bbsyd.dk

Ved generalforsamling havde vi den tidligere ejer af En-
drupholm, Bent Thomsen Pedersen, til at fortælle om fa-
miliens tid på Endrupholm. Der var 25 deltagende i gene-
ralforsamlingen. I august måned holdt arkivet åbent hus 
i anledningen af, at foreningerne i Endrup havde arran-
geret familiedag. Arkivet arbejder fortsat med Arkibas4, 
men venter på Arkibas5, som forhåbentlig bliver lettere at 
arbejde med.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00. Fax: 76 16 39 10
Åbningstid: Mandag-onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag kl. 
10.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.30
Leder: Jørgen Dieckmann Rasmussen
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.eba.esbjergkommune.dk

2013 blev fyldt med overraskelser: Det begyndte allerede 
lige efter nytår – den 3. januar ved middagstid ringede ra-
diomanden Søren Dahl for at spørge, om arkivet kunne 
medvirke i en optagelse af radioprogrammet Café Hack 

på Tobakken samme aften? Og sådan blev historier fra 
Esbjerg lige pludselig rundsendt til hele Danmark den 
følgende søndag kl. 10.00. Snart fulgte den næste overra-
skelse: En henvendelse fra borgmester Johnny Søtrup, om 
vi havde plads til Esbjerg Idrætsarkiv, hvis lokaler på Gl. 
Vardevej andre gerne ville overtage? Muligheden forelå, 
og i sommerens løb sluttede DGI-Sydvests historiegruppe 
sig til, så der i årets løb blev indrettet et lokale til Frivil-
lige for Idrætshistorie i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, ligesom 
de indsamlede arkivalier har fundet plads i et nyindrettet 
magasin i kælderen.

Ingen af de to ting var at finde i arkivets arbejdsplan 
for 2014, men noget af det, man har lært gennem årene i 
arkivverdenen er da også at være fleksibel samtidig uden 
at tabe sine langsigtede mål af sigte. Det gælder bl.a. en 
række af vores ikke så kendte eller synlige opgaver, f.eks. 
arbejdet med de kommunale arkivalier og digitale arkiva-
lier.

Siden 2007 har det såkaldte mellemarkiv arbejdet på at 
udfase de administrative papirarkiver i Esbjerg Kommune, 
og det foregik også i 2013. Tilbage i 2011 blev der taget 
hul på at indsamle arkiverne fra kommunens mange in-
stitutioner og decentrale enheder. Dette arbejde fortsat-
te i både 2012 og 2013. I løbet af årets første måneder 
modtog mellemarkivet arkiverne fra de daginstitutioner, 
der ikke havde nået at aflevere inden årsskiftet. Ligeledes 
modtog mellemarkivet arkivmateriale fra den kommunale 
dagpleje, hvilket afsluttede indsamlingen af arkiver fra i 
alt 42 institutioner inden for dagpasningsområdet. Også 
på skoleområdet blev der gjort en arkivindsats. I septem-
ber blev der sammen med Skoleadministrationen igangsat 
en arkivafleveringsopgave for kommunens 27 folkeskoler 
samt den kommunale tandpleje. I løbet af efteråret påbe-
gyndte flere skoler det afleveringsforberedende arbejde 
og modtog i denne forbindelse vejledning fra mellemarki-
vet. De første skoler afleverede deres arkiver i januar 2014, 
og den samlede arkivopgave på skoleområdet forventes 
afsluttet i løbet af sommeren 2014. Efteråret bød også på 
modtagelse af arkivalier fra flere institutioner under di-
rektørområdet Borger & Arbejdsmarked. Som følge af en 
større oprydning i både papirarkivalier og digitale arkivali-
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er i flere institutioner modtog mellemarkivet arkiverne fra 
bl.a. Ribelund, Vestkysthusene, Beskæftigelsen og JobAk-
tiv – det tidligere Revacenter Esbjerg. I tillæg til de mange 
institutionsarkiver modtog mellemarkivet i løbet af året 
desuden afleveringer fra Sundhedsplejen, Teknik & Miljø 
og Byrådssekretariatet. 

Arbejdet i mellemarkivet bød dog også på forskellige 
special-opgaver. I sensommeren 2013 indgik Esbjerg By-
historiske Arkiv en aftale med Sydvestjysk Sygehus om at 
modtage patientjournalerne fra 1924-1969 fra det davæ-
rende Ribe Amts og Bys Sygehus. Fire medarbejdere fra 
arkivet arbejdede i ca. 2½ uge i december i sygehusets 
fjernmagasin i Måde med at klargøre ca. 70 hyldemeter 
arkivalier til aflevering. Arbejdet bestod i sortering, rens-
ning og pakning af de mange patientjournaler. Under ar-
bejdet lykkedes det at lokalisere de ældste arkivalier fra 
Ribe Amts og Bys Sygehus, bl.a. patientjournaler tilbage 
fra 1870rne. Disse arkivalier er også afleveret til Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv. I begyndelsen af året havde mellemar-
kivet en specialopgave af en anden karakter på det tidlige-
re rådhus i Ribe, hvor der blev konstateret skimmelsvamp 
i tre kælderrum. Skimmelsvampen havde også angrebet 
nogle skatte-arkivalier fra den gamle Ribe Kommune. Ef-
ter at have modtaget vejledning fra Konserveringscenter 
Vest i Ølgod rensede mellemarkivets medarbejdere arki-
valierne ved børstning, støvsugning og efterfølgende om-
pakning. I alt blev ca. 15 meter arkivalier renset.

En vigtig opgave i mellemarkivet er løbende at ekspe-
dere i de kommunale arkivalier til den kommunale admi-
nistration. I 2013 indløb der omkring 800 rekvisitioner på 
kommunale sager og dokumenter, som blev skannet og 
leveret digitalt til medarbejdere rundt omkring i kommu-
nen. Størstedelen af ekspeditionerne bestod af arbejds-
markedsrelaterede sager, børnesager, personalesager, mil-
jøsager, sager fra Vej & Park-sager samt PPR.

Udfasningen af papirsagerne hænger naturligvis sam-
men med digitaliseringen. I fremtiden bliver det altså 
digitale data, der skal arkiveres – men fremtiden er her 
allerede nu. Via eArkivet løser Esbjerg Byhistoriske Ar-
kiv opgaven med fremstilling af arkiveringsversioner for 
Esbjerg Kommune. Den væsentligste arbejdsopgave i e-

arkivet har i det forløbne år været arbejdet med arkive-
ringsversionerne af de kommunale data, herunder bl.a. 
test og leverandørkontakt. Af nye arkiveringsversioner i 
eArkivet i 2013 kan nævnes arkiveringsversionerne af No-
vax Sundhed, KMD Sag & Advis samt KMD Børn & Voksne. 
Den samlede datamængde i eArkivet (Esbjerg, Ribe, Bram-
ming, Grindsted og Billund kommuner) var pr. 31. decem-
ber 2013 på 198 GB. 

I løbet af året er også arbejdet med de store og vigtige 
arkiveringsversioner af eDoc (2007-2010) for Esbjerg Kom-
mune og Acadre (2007-2013) for Billund Kommune påbe-
gyndt. Disse arkiveringsversioner forventes at tilgå arkivet 
i 2014. Dermed vil den samlede datamængde forøges væ-
sentligt, hvilket vil være til stor gavn ved fremtidige søg-
ninger. I 2013 har e-arkivet særligt fremsøgt dokumenter 
fra arkiveringsversionerne af eDoc og Win-PPR, til brug i 
forvaltningerne.

Af eksterne aktiviteter kan nævnes deltagelse i Sta-
tens Arkivers faglige netværk, hvor erfaringsudveksling 
om bl.a. lovgivning og test af data har været væsentlige 
emner. Desuden har eArkivet medvirket ved dannelsen af 
§7-arkivet i Billund Kommune, der blev oprettet den 1. maj 
2013.

Endelig har eArkivet udført arbejdsopgaver i huset, 
bl.a. programmering af søgesider til de databaser, som 
bl.a. er outputtet af de frivillige medarbejderes arbejde. 
Det viser sig nemlig, at Internetpubliceringen af histori-
ske data på den måde har et stort publikum, hvilket bl.a. 
kan læses af statistikken for arkivets hjemmeside. I 2013 
nåede vi over 16.000 unikke brugere, der har besøgt vo-
res hjmmesidetilbud over 65.000 gange. Uden frivillig ar-
bejdskraft ville Esbjerg Byhistoriske Arkiv ikke have mu-
lighed for at indholdstømme arkivalier, og ved årsskiftet 
2013/2014 var der tilknyttet 35 frivillige til arkivet. Heraf 
arbejder 28 med indtastning af oplysninger til forskellige 
databaser De øvrige syv frivillige har meget varierede op-
gaver som f.eks. renskrift af håndskrevne kilder, sortering 
af udklip, skanningsopgaver og udarbejdelse af historiske 
tekster. De frivillige medarbejdere arbejder hver uge med 
et individuelt omfang varierende fra 3-12 timer. Seks fri-
villige har været med siden begyndelsen i 2006. Siden da 
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er der lagt historiske data i 28 forskellige databaser. Af 
disse er følgende afsluttede: Borgerdatabaser for Esbjerg 
Købstad 1899, 1904, 1909, 1914 og 1919, Bryndum-Vester 
Nebel Sogneråds forhandlingsprotokoller 1842-1943, 
Bryndum Sogneråds forhandlingsprotokoller 1943-1969, 
Vester Nebel Sogneråds forhandlingsprotokol 1943-1969, 
byggesager i Vores Kvarter-projektområde -2006, bevær-
terbevillinger 1913-1969, beværterfortegnelser 1936-1966, 
Sydvestjyske Fiskekuttere, lærere ved kommunale skoler i 
den nuværende Esbjerg Kommune indtil 1970. 

Ved årsskiftet 2013/2014 blev der stadig tastet i trykte 
skattebøger for Esbjerg og Jerne kommuner, Esbjerg By-
råds forhandlingsprotokol, fotograf Peter Nissens nega-
tivprotokoller, Guldager Sogneråds forhandlingsprotokol, 
borgerdatabasen 1924 for Esbjerg Købstad, fraflyttede 
fra Esbjerg Købstad, mandtalslisterne fra folketællingen i 
Jerne i 1926 og begravelsesprotokollerne fra Esbjerg Kom-
munale Kirkegårde. Indtastningen af Grimstrup Sogneråds 
forhandlingsprotokoller frem til 1966 var næsten afslut-
tet ved årsskiftet 2013/2014. Fra forløberen af Grimstrup 
Sogneråd, Grimstrup-Aare Sogneråd 1841-1860 var en del 
indtastet ved årsskiftet, men publiceringen på hjemmesi-
den finder først sted i 2014. Et lidt specielt område udgør 
publiceringen af erindringer – ca. 400 erindringer er blevet 
tilføjet databasen i 2013. 

Af helt nye, publicerede databaser kan nævnes Jerne-
Skads mandtalsliste, der blev publiceret med 4.300 navne 
i 2013. Desuden er der oprettet en database med gamle 
stillingsbetegnelser, og den rummede 985 stillingsbeteg-
nelser ved udgangen af 2013. Desuden er indtastningen 
af Jerne-Skads Sogneråds forhandlingsprotokoller samt 
Skads Sogns forhandlingsprotokoller påbegyndt, men li-
gesom Grimstrup-Aare Sogneråds forhandlingsprotokoller 
publiceres de først i 2014. 

Endelig bør det nævnes, at arkivets frivillige også soig-
nerer arkivalier, dvs. gennemgår arkivalier og fjerne rustne 
clips og plasticomslag. Desuden klargør de også avisudklip 
til videre registrering i Arkibas, Der er renskrevet 70 erin-
dringer til publicering og skannet ca. 100 maskinskrevne 
erindringer. Et helt specielt projekt har været klargøring 
af en brevveksling fra 1862-1864 mellem en lærersøn fra 

Bryndum, der endte med at komme med i krigen i 1864 
og døde i slutningen af marts 1864. Efter en omstændelig 
rejse gennem fjendeland hentede faderen liget af sønnen 
hjem og fik ham begravet på Bryndum Kirkegård, hvor 
gravstenen stadig står. Denne opgave omfattede transskri-
bering fra gotisk håndskrift og renskrivning af 39 breve, 
skanning af de originale breve og den tilhørende trans-
skribering. Alt dette som et bidrag fra Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv til markeringen af 150-året for 1864 i april 2014. 

Arkivalier fra private personer og foreninger finder fort-
sat vej til arkivet i pænt tal. I alt modtog Esbjerg Byhisto-
riske Arkiv 163 større og mindre afleveringer/indlån. Det 
er umuligt at nævne dem alle her, men sammenfattende 
kan nævnes, at Socialdemokratiet, SF og Syvstjernen har 
afleveret deres arkiver. Socialpolitisk Forening for Sydvest-
jylland har gjort ligeså. Fra Esbjerg Kunstvirke har vi mod-
taget portrætter m.m., som nogle af sammenslutningens 
medlemmer, bl.a. tandlæge Kaj Vestergaard, har lavet helt 
tilbage fra 1980erne. Der er desuden kommet materiale 
fra Globe Reklame og Håndboldklubben Kvik, Tapdrups 
Tegnestue, Restauration Sand og Kunstnersammenslutnin-
gen Konkylien. Den Sønderjyske Forening i Esbjerg, SB-de-
koration ved Kjeld Mikkelsen, Esbjerg Brandskole, Esbjerg 
Indre Mission og Sædding Menighedshus, Tjæreborg Træ-
varefabriks Boldklub, Kriminalpolitiets Personaleforening 
samt udklipsbøger om Ribe og Esbjerg er navne på andre 
afleveringer. Sommetider er der et mærkeligt sammenfald 
mellem hændelser. I midten af september modtog vi en 
stor kuvert fra Perth i Australien. Den indeholdt en række 
scrap-bøger, som var lavet af Axel Handewith-Haahr og 
handlede om hans hotel og værtshusimperium i Esbjerg: 
Hotel Spangsberg, Africano, Rio Bravo og Neptun Kro. 
Kort tid efter fremgik det af de danske aviser, at han var 
død i Perth i Australien, hvor han efterhånden havde boet 
i en del år.

Ovennævnte er alene traditionelle papirarkivalier, men 
der er også kommet rigtig mange nye billeder til. F.eks. af 
nogle af nybyggerkvarterernes tilblivelse i 1960erne samt 
et længe eftersøgt motiv: Jernbanehotellet i Jernbanega-
de, for sådan et hotel har Esbjerg også haft. Af andre ek-
sempler på billeder kan nævnes fotos fra Esbjerg Mælke-
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forsyning ved Knud Haaning, billeder fra Danpatatas (en 
nu lukket kartoffeleksportvirksomhed), fotos fra Esbjerg 
Teknikum – stort set fra etableringen til udflytningen til 
de nye bygninger på uddannelsessletten samt fotos fra 
stormfloden 1981, som satte bl.a. DFDS under vand. Sidst, 
men ikke mindst skal nævnes Paul og Uffe Bøllings nega-
tivsamlinger, som Uffe Bølling afleverede i midten af april. 
De dækker en næsten sammenhængende periode fra ca. 
1939-2006. Et meget spændende materiale, som ud over at 
rumme mange års ordnings-, sorterings og registrerings-
arbejde i fremtiden yderligere indeholder stof til arkivets 
meget populære billedaftener.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har tradition for et tæt sam-
arbejde med arkivets mange brugere. Det kan også føre til 
afleveringer/registreringer, som er velegnede til at formid-
le på hjemmesiden. F.eks. har Alex Jessen fundet frem til 
de huse, arkitekt J. H. S. Østerlund har tegnet i Esbjerg, og 
lavet en database over dem. Og hvorfor så lige Østerlund? 
Alex Jessen bor selv i ét af hans huse!

Traditionen tro blev uddrag fra årets afleveringer vist i 
udstillingen Fra Alle Jer til os 2013, der åbnede i forbindel-
se med nytårskuren mandag den 30. december 2013. Det 
var dog ikke færdigt registrerede arkivalier, der blev vist, 
for selv om privatarkivsektionen arbejder ihærdigt med 
ordning, sortering og registrering, afleveres der mere, end 
vi fysisk kan nå at registrere. Ikke mindst på billedsiden er 
det tilfældet, som når fotografarkiver i størrelse af foto-
graf Bøllings arkiv afleveres til arkivet. Privatarkivsektio-
nen har i 2013 nyregistreret 107 større og mindre arkiv-
fonds, ca. 3.300 billeder og dias, 100 småtryk samt 1.400 
udklip. Dertil er eksisterende registreringer af arkivfonds 
og udklip blevet udvidet med supplerende afleveringer. 
For billederne gælder endvidere, at de er blevet digitalise-
rede, så de er tilgængelige via Internettet. 

Foruden at arbejde med historiske fotos har Esbjerg By-
historiske Arkiv også til opgave at dokumentere kommu-
nens fysiske udvikling og nogle af de opgaver, der er med 
til at præge den. Af samme grund løser arkivets fotografer 
større opgaver for kommunen. Nævnes kan f.eks. fotogra-
fering til kommunens arkitekturstrategi, fotografering til 
kommunens nye hjemmeside, fotografering til informati-

onsmateriale og -skilte i Nørreskoven og Vognsbølparken. 
Desuden er der fotograferet til det informationsmateriale 
om affald, som Esbjerg Kommune står for at skulle udsen-
de til borgerne. En helt speciel opgave i sommeren var fo-
tografering til DGIs landsstævne 2013, der fandt sted i Es-
bjerg. En sådan opgave er speciel sammenlignet med f.eks. 
fotografering til medarbejderbladet eller løsning af speci-
fikke fotoopgaver for arkivet. Endelig skal det nævnes, at 
arkivets to fotografer også løser fotoopgaver for Esbjerg 

Uffe Bølling ankommer til Esbjerg Byhistoriske Arkiv med bilens 

bagagerum fyldt med negativer, film, positiver m.m. I afleveringen var 

der optagelser fra både faderen og ham selv. Foto: Brian Kristensen, 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv (Q13674-037-1279).
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Kunstmuseum og Fiskeri- og Søfartsmuseet og ikke mindst 
bidrager med registreringsoplysninger til de mange fotos, 
de tager i årets løb. 

Der er mange opgaver at varetage i et arkiv, og en af 
de vigtigste er formidlingen, som naturligvis foregår på 
hjemmesiden som nævnt ovenfor. Formidling foregår des-
uden på arkivets læsesal, hvor brugere efter en nedgang 
begynder at vende tilbage. I alt omkring 2.000 personer 
besøgte læsesalen i 2013, måske endda flere, for vi ind-
førte en ny statistik og mere dækkende statistik i maj 
2013. Henvendelserne på læsesalen suppleres af skriftlige 
henvendelser, hvor der har været omkring 250 mere tids- 
og ressourcekrævende. Det drejer sig bl.a. om bopælsat-
tester, udredning af arveforhold samt genudstedelse af 
eksamensbeviser (endda ret nye). I dette talt indgår ikke 
de efterhånden mange henvendelser, der kan klares med 
en henvisning til nogle af de mange databaser på hjem-
mesiden. Andre opgaver kan så tage uger, og en sådan, 
som ingen heller kendte til ved årets begyndelse, var pla-
nerne om produktion af et »Her-er-dit-liv-program« med 
Poul Nyrup Rasmussen som hovedperson. Den opgave tog 
meget tid, krævede megen mailkorrespondance samt ad-
skillige telefonopkald, inden det færdige program lå klar 
til udsendelse i november.

I formidlingstilbuddene indgår endvidere udgivelse af 
bøger, og i 2013 udgav Esbjerg Byhistoriske Arkiv en bog 
om SF-Ribe. Den blev præsenteret på Ribe Gamle Rådhus 
lørdag, den 14. september om eftermiddagen. Tilbuddene 
omfatter desuden kurser og foredrag om slægtsforskning 
og lokalhistorie i samarbejde med Sydvestjysk Egns- og 
Slægtshistoriske Forening og Sydvestjysk Folkeuniversitet. 
De såkaldte billedaftener er fortsat populære og samler 
fulde huse de fire aftener, de afholdes. Dertil kommer 
foredrag og byvandringer, der holdes i andet regi, bl.a. for 
skoler eller i lokale foreninger, virksomheder. I alt 5.000 
personer deltog i de 65 arrangementer, Esbjerg Byhisto-
riske Arkiv afholdt i 2013. Dertil kommer de offentlige 
byvandringer, vi hen over sommeren har afholdt i samar-
bejde med Esbjerg Turistkontor, igen med et pænt besøgs-
tal til fortællingen om Esbjergs historie. Endvidere blev 
der mulighed for at eksperimentere lidt med fortælling 

af Esbjerg-historie i det åbne rum. Esbjerg Byhistoriske Ar-
kiv blev nemlig koblet på et forsøgsprojekt i forbindelse 
med renovering af Kongensgade, hvor vi på strækningen 
mellem Kirkegade og Smedegade fortalte om udvalgte 
huses historie. Det skete ikke blot i gaden, men også på 
hjemmeside og ved anvendelse af QR-koder. Også et nyt 
formidlingsnetværk skal nævnes, nemlig samarbejdet med 
sangeren Dorte Mørup Tagmose og Mats Rudklint. Første 
samarbejde var den 4. maj, hvor der blev afholdt befriel-
sesarrangement på Hotel Britannia. Arkivet medvirkede 
med et foredrag om Esbjerg under 2. Verdenskrig, mens 
Dorte Mørup Tagmose og Mats Rudklint stod for den mu-
sikalske side. Der deltog 126 personer – og der var vente-
liste. Den 14. december optrådte »trioen« igen på Hotel 
Britannia, denne gang med julen som tema. Omkring 40 
personer deltog i den matine.

Ikke alt i 2013 åndede idyl. Bl.a. blev en kulturhisto-
risk hverdagstur til Den Gamle By ramt af stormen Bodil 
og måtte aflyses, men heldigvis så tidligt, at ingen blev 
ramt. Et lynnedslag sidst på dagen slog dog elforsyningen 
i arkivet ud. Til de større ulykker hørte desuden, at det 
på grund af besparelser desværre blev nødvendigt med 
en personalereduktion, hvilket bl.a. kommer til at påvirke 
vores digitaliseringsarbejde. Tilknytningen af metadata til 
de digitale filer kræver lokalkendskab og historisk viden. 
Det er derfor et stort håb, at vi ikke rammes af flere be-
sparelser, for digitalisering er vejen frem. Og hos os er det 
personalekrævende, ikke mindst i lyset af det omfattende 
materiale, der er samlet ind gennem årene, og som venter 
på at blive stillet til brugernes rådighed.

Den 30. december blev 2013 så lukket med den såkaldte 
nytårskur. Mellem 150 og 200 mennesker mødte op for at 
deltage i arrangementet, hvor der blev gjort status over 
året og kigget lidt ind i det nye. Bl.a. blev der budt vel-
kommende til både det tidligere Esbjerg Idrætsarkiv samt 
arkivet fra DGI-Sydvest, der i samme lokale skal arbejde 
med idrætshistorie på frivillig basis. Det blev også nævnt, 
at tilgangen til at være frivillig ved Esbjerg Byhistoriske Ar-
kiv er så stor, at der i 2014 oprettes et mandags aftenhold. 
Således sluttede 2013 med overraskelser, som ingen havde 
set ved årets begyndelse.

Til Indhold
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Esbjerg Idrætsarkiv
Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.eba.esbjergkommune.dk

I begyndelsen af 2013 fik arkivet besøg af Chresten Bonde 
fra Sydvestjyske Museer, som ønskede at låne nogle gen-
stande til en udstilling om idræt på Esbjerg Museum i for-
bindelse med Landsstævnet i Esbjerg 2013. Arkivet fik også 
en forespørgsel fra Gyldendal om fotos til en bog om Bar-
nets Århundrede. Der er sendt to fotos af børn til Gylden-
dal, som efterfølgende takkede for dem. 

Arkivet fortsætter projektet med at lave et idrætslek-
sikon for Esbjerg. Vores plancher med henholdsvis idræts-
prismodtagerne og lederprismodtagerne er blevet supple-
ret med de nye prismodtagere. Idrætsarkivet deltog med 
ledsagere i den årlige idrætsfest. Her fik vi en DVD med 
Idrætsmestre 2012, som også blev fremvist ved festen og 
på TV-E. Medlemmer fra arkivet har også deltaget i repræ-
sentantskabsmøde i SEPE (Sport og Eventpark Esbjerg). 
Nogle fra arkivet deltog ved åbningen af udstillingen »Ti-
dens Spejl - idræt mellem vi og jeg«, på Sydvestjyske Muse-
er, som arkivet har udlånt genstande til. Vi har derudover 
deltaget i årsmødet i Arkivudvalget for Esbjerg Kommune 
og i nytårskuren i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Et medlem 
har desuden deltaget i studietur til Rigsarkivet og Dansk 
Folkemindesamling.

Esbjerg Idrætsarkiv har i årets løb haft besøg af en del 
personer, som enten ville aflevere noget til arkivet, eller 
som søgte oplysninger om noget. Andre kom bare for at se 
arkivet, og alle udtrykt glæde over at se de ophængte bil-
leder og plakater og få en god snak om idrætten i Esbjerg. 
Der har været en del udfordringer for arkivet i forhold til 
at finde materiale og hjælpe med oplysninger.

Blandt afleveringerne kan nævnes en kasse med mate-
riale vedrørende Esbjerg Roklub. Derudover har vi modta-
get nogle bøger om idræt fra afdød idrætsleder Hans A. 
Hansen, Janderup. Det blev aftalt, at arkivet kunne behol-
de bøgerne, hvis vi var interesseret - ellers kunne vi kassere 
dem. Bøgerne havde vi i forvejen, og de havde derfor in-

gen interesse for arkivet. Det blev oplyst over for giveren, 
at vi ville give bøgerne til en velgørende organisation, som 
afholder bogudsalg.

Idrætsarkivet har fundet et VHS-bånd om fodboldspil-
ler Jens Peter Hansen til Torben Joensen. Båndet skulle 
overspilles til DVD, hvorefter vi ville få det retur sammen 
med en DVD-kopi. Der er desuden fundet tre store scrap-
bøger i træomslag til Ole Hagensen fra Esbjerg Ishockey 
Klub i forbindelse med klubbens jubilæum. 

Arkivet havde besøg af Flemming Rendbo, tidligere 
håndboldspiller i EHK, som efterlyste originalfoto fra 1970-
1971 af herrehold fra EHK. Det fandtes dog ikke i arkivet. 
Der har været henvendelse pr. e-mail fra en person, som 
søgte oplysninger om sin oldefars karriere som fodbold-
spiller for Randers Freja omkring 1930. Vi kunne desværre 
heller ikke hjælpe med at påtage opgaven at ordne udklip 
fra tidligere danselærer Else Sørensen, som Idrætsarkivet 
fik en henvendelse fra. 

Ahlmann Nielsen viderebragte til arkivet en hilsen fra 
Ole Mønsted, Bogtrykmuseet, og en bog om Esbjerg Tov-
værksfabrik. Han medbragte desuden til arkivets samling 
diverse indsamlet materiale, herunder om idrætspladser 
og klubhuse, samt fotografier og korrespondance vedrø-
rende Ove Brandholt. Desuden afleverede han en scrap-
bog, som han har lavet vedrørende Esbjerg Atletikfor-
ening m.m.

Da Sport og Eventpark Esbjerg var interesseret i at be-
nytte arkivets lokaler til andet formål, fik vi forevist mu-
lige rum i Dokken til lokale- og udstillingsformål, som vi 
mente, ikke kunne bruges. Ved Idrætsfesten blev vores lo-
kaleforhold og manglende medlemmer drøftet med borg-
mesteren, som fandt det vigtigt, at Esbjergs idrætshistorie 
ikke forsvinder. Der blev afholdt møde hos borgmesteren, 
hvor det blev oplyst, at der vil blive tale om flytning af 
Esbjerg Idrætsarkiv til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Arkivets 
medlemmer ville helst blive, hvor vi var, eller i lokaler af 
samme størrelse og med samme vægplads som hidtil, så 
vores genstander fortsat kunne udstilles.

Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv var senere på besøg i arkivet og orien-
terede om forløbet med flytning af Esbjerg Idrætsarkiv. 

Til Indhold
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Medlemmerne var enige om, af hensyn til fremtiden og 
manglende interesse for at arbejde for arkivet, at lade 
arkivet integrere i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, dog gerne 
med bibeholdelse af arkivets navn. Der blev lavet udkast 
til aftale om opløsning af arkivet og flytning til Torvegade, 
som blev accepteret. Det blev oplyst, at også DGI Sydvest 
skulle flytte ind i lokalet på Esbjerg Byhistoriske Arkiv, og 
der blev afholdt møde med arkivudvalget fra DGI Sydvest 
angående møblering m.m. af det fælles lokale. Det blev 
aftalt, at arkivets medlemmer møder torsdage, medens 
DGI Sydvest møder tirsdage. 

I vedtægterne for Esbjerg Idrætsarkiv, § 12 står: »Skulle 
Idrætshistorisk Samling af en eller anden grund ophøre, 
skal Samlingens effekter anbringes efter aftale med EIFs 
bestyrelse og Esbjerg Museum, så at effekternes forbliven 
i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed garan-
teres. Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk 
arbejde i Esbjerg«. Der blev taget kontakt til formanden 
for Esbjerg Idrætsråd herom.

Da det ikke er muligt at udstille eller opbevare arkivets 
effekter (pokaler, faner m.v.) i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 
blev spørgsmålet om opbevaring vendt med Sydvestjyske 
Museer. Mette Slyngborg fra museet har efterfølgende be-
sigtigede arkivet og udtaget de genstande, museet p.t. er 
interesseret i. Arkivet skulle skaffe baggrundshistorier til 
genstandene - bl.a. har tidligere cykelrytter Jørgen Lund 
nedskrevet historien om sin cykelkarriere, og Ahlmann 
Nielsen har skrevet en beretning om Esbjerg Idrætsarkiv 
1992-2013. Senere fik arkivet meddelelse fra Esbjerg Kom-
mune om mulighed for opbevaring af vores genstande i 
kælderen under Esbjerg Bibliotek. De skal køres til Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv for at blive affotograferet og registre-
ret, inden de magasineres under biblioteket.

Arkivet har haft besøg fra Esbjerg Idrætsråd til en 
god snak om genstandene og økonomien. Man ville tale 
med Sport og Eventpark Esbjerg om muligheden for at 
ophænge Esbjerg Idrætsarkivs logo, fane og faneskab, i 
deres lokaler og evt. lave montrer i Dokken til nogle af 

vores genstande. Der kan også laves udstillinger i Dokken i 
skabe, som Sport og Eventpark Esbjerg anskaffer. Ahlmann 
Nielsen har hjemtaget sine skabe med medaljer. Ahlmann 
Nielsen oplyste også i slutningen af året, at han ønskede at 
stoppe i arkivet, hvorefter vi kun er fire personer tilbage.

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Farup Skole, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe. Tlf.: 75 41 03 73
Åbningstid: Torsdag i ulige uger kl. 15.00-17.00
Leder: Mette Lind, Farup Kirkevej 29 A, 6760 Ribe  
Tlf.: 45 80 82 56
Arkivets postadresse: Farup Kirkevej 29 A, 6760 Ribe
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com

I 2013 afholdtes SVAs årlige generalforsamling i Farup 
Forsamlingshus. René stod for de gule ærter og kage til 
kaffen, og der blev taget godt fra af begge dele. Ragna 
Weidinger og Ivan Jørgensen havde sammenstykket et fint 
foredrag med lysbilleder om Farup før og nu og om dige-
byggeriet.

Vi havde åbent hus i arkivet den 10. april, og der kom 
mange interesserede. Ragna og Ivan holdt igen foredrag 
og viste lysbilleder til stor interesse for gæsterne. Vi fik 
endnu engang undervisning i Arkibas af konsulent Richard 
Bøllund den 11. marts. Arbejdet med Arkibas og registre-
ring skrider langsomt, men sikkert frem.

I løbet af 2013 har der været ca. 20 besøgende i arki-
vet, omkring ti har besøgt vores hjemmeside, og fem har 
telefoneret forespørgsler. Vi er fem frivillige i arkivet, men 
heldigvis kan vi »rekvirere« flere frivillige hjælpere såsom 
ved flytningen fra forsamlingshuset til Farup Skole, hvilket 
er en stor hjælp. Således også til vores landsbyfest, som 
blev afholdt den 16.-17. august, hvor lokalarkivet som van-
ligt stod for det store kaffebord fredag aften med mange 
frivilliges lækre kager af enhver art. Der var i hvert fald 
ikke nogen, der behøvede at gå sultne fra dét kagebord. 
Ligeså var vi værter ved kaffebordet lørdag morgen med 
lækre rundstykker og dertilhørende »guf« af forskellig art.

Til Indhold
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Grimstrup Sognearkiv
Grimstrup Skole, Skovbrynet 2, 6818 Årre
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 15.00-17.00 samt 
efter aftale
Leder: Hjørdis Larsen, Egelundvej 22, Grimstrup 6818 Årre 
Tlf.: 75 19 12 87
Arkivets postadresse: Egelundvej 22, Grimstrup, 6818 Årre
E-mail: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk

Årets første arrangement, vintermødet med generalfor-
samling, havde god tilslutning. Der var ca. 40 deltagere, 
som fik en interessant aften, hvor Holger G. Nielsen for-
talte om Baldersbæk og københavnerplantagerne her i 
området. Fortælle-eftermiddagene i Præstegårdens kon-
firmandstue, som begyndte i 2008 sammen med Grimstrup 
og Rousthøje Menighedsråd, fortsatte i år. I marts var det 
med Leif Jørgensen, som er opvokset i Grimstrup og ud 
af Thøgersen-slægten og i september fortalte Gerda Staal. 

Gerda er tidligere kogekone i Grimstrup Forsamlingshus, 
og hun fortalte medrivende og morsomt om sin opvækst i 
Hjortkær og tiden i Grimstrup. Møderne er altid godt be-
søgt med 40-50 tilhørere, og vi slutter altid af med suppe.

Arkivet har haft besøg af Inger Sørensen, tidligere Rou-
st, og Ejvind Olesen fra Roust til en snak om deres barn-
dom og skoletid i Roust. Ved sådanne lejligheder får vi lov 
at tænde for diktafonen, det gør vi for øvrigt også til fore-
dragene i konfirmandstuen. Medarbejderne på arkivet har 
været på studietur til Rigsarkivet og Dansk Folkeminde-
samling i København. Det var en lærerig tur.

Arkivet fik en invitation fra Hanna og Michael Kristen-
sen i Grimstrup til at deltage i fremstilling af æblemost på 
gammeldags manér. Det kom der en hel fotoserie ud af.

Vi har forberedt os på mini-Arkibas ved at deltage i et 
kursus i Helle Hallen om oprettelse af hjemmeside og har 
planer om at begynde i løbet af 2014. Foruden registrering 
i Arkibas er vi godt i gang med renskrivning af skøder, fæ-

Grimstrup Samtale-

station. Billedet er fra 

omkring 1927. Pigen i 

den lyse kjole er Marie 

Katrine Tang fra Vong. 

Børnene er muligvis 

Svend Ove og Leo. De-

res far Martin Thøger-

sen var centralbestyrer 

på det tidspunkt. Foto: 

Grimstrup Sognearkiv.
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stebreve, aftægtskontrakter m.m. Vores årsskrift indeholdt 
i år uddrag af historien om Dahlmann-slægten fra Hjort-
kær, interview med Peder Skov Pedersen om Tingvejens 
etablering og fortælling om Grimstrup Samtale-Station.

Guldager Sognearkiv
Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 18.30-21.00 samt 
efter aftale
Kontaktperson: Marie Bertelsen. Tlf.: 75 11 58 51
E-mail: moghjb@esenet.dk

Så er det igen blevet tid til at gøre status over et år i Guld-
ager Sognearkiv. Året har været præget af det almindelige 
arbejde med at sortere og registrere, og der er stadig nok 
at tage fat på. Vi skal i gang med en meget stor indle-
vering fra Guldager Forsamlingshus allerførst i det nye år. 
Det bliver en spændende opgave. Der er som tidligere år 
kommet en del mindre indleveringer i årets løb, hvilket vi 
er meget glade for.

I forbindelse med byfesten i Guldager arrangerede ar-
kivet en fotoudstilling med titlen »Der var engang i Guld-
ager« med et udvalg af forstørrede fotos af bygninger, der 
enten er forsvundet eller moderniserede. Alle fotos var 
forsynet med en kort tekst, der fortalte, hvor bygningerne 
havde ligget/ligger og hvornår de var revet ned. I samme 
forbindelse havde vi en lille artikel i det lokale blad Nord-
vest-Nyt.

I det forløbne år deltog arkivets medarbejdere i to hel-
dagskurser i Helle-hallen, et udvidet kursus i Arkibas samt 
i årsmødet for arkiverne i Esbjerg Kommune. Besøgstallet 
i Guldager Sognearkiv har været vigende. De fleste besøg 
har været i forbindelse med indleveringer. Til gengæld får 
vi en del henvendelser pr. brev eller mail, ofte fra folk der 
slægtsforsker. Dem besvarer vi efter bedste evne, og det 
lykkes som regel at finde noget, de kan bruge. 

Desværre mistede arkivet sin mangeårige formand, for-
henværende smedemester Christian Jacobsen, der afgik 
ved døden den 4. januar 2014. Christian var en af initia-
tivtagerne til oprettelsen af Guldager Sognearkiv og for-
mand gennem alle årene. Han stillede lokaler til rådighed 

og var den, der modtog besøgende. Arkivets gæstebog 
vidner om mange gæster, der har haft en god og spæn-
dende oplevelse hos Christian i Guldager Sognearkiv.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag hver måned kl. 19.00-21.00, 
2. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt efter aftale 
med lederen
Leder: Jefrey Andersen, Østparken 30, 6690 Gørding 
Tlf.: 75 17 88 75 
Arkivets postadresse: Nora Olesen, Birkevænget 9, 6690 
Gørding
E-mail: bjerg@olesen.mail.dk
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk

Arkivet har i 2013 modtaget 13 afleveringer. I januar hav-
de vi lokalhistorisk aften. Denne gang med oplæg ved Se-
lina og Martin Møller. Selina er født og opvokset i Kina 
og mødte under sin uddannelse i Europa Martin Møller 
fra Gørding. Parret fortalte om deres opvækst og uddan-
nelse i forskellige lande. Foredraget var ledsaget af mange 
flotte billeder fra især Asien. I dag bor og arbejder Selina 
og Martin i Esbjerg.

Arkivet har mange henvendelser angående ejendomme 
og huse. Mange slægtsforskere henvender sig pr. e-mail 
eller telefon, selvom der findes mange oplysninger elek-
tronisk. Vores hjemmeside har mange besøgende, og vi er 
også på Facebook.

Også i 2013 har arkivet leveret oplysninger og billeder 
til årbogen fra Lokalhistorisk forening for Brammingeg-
nen. Artiklerne er skrevet om lægeboligen, Børneteatret i 
Forsamlingshuset og om Gørding Idræts- og Kulturcenter. 
Året i glimt er skrevet af Johanne Marie Ravn, og Vagn 
Olesen har leveret billeder. Arkivernes Dag i november var 
pænt besøgt. 

I år har vi modtaget penge fra Marius Serups Legat og 
det årlige tilskud fra Esbjerg Kommune.

Arkivet har fået et nyt udvalgsmedlem, Leif Køhler Jen-
sen. Han står for hjemmesiden og Facebook.

Til Indhold
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Hjerting Lokalarkiv
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V  
Tlf.: 29 11 62 30
Åbningstid: 2. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00
Leder: Grete Gregersen, Klipperen 10, 6710 Esbjerg V  
Tlf.: 29 65 94 90
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk 
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk

Det er ikke til at forstå, men der er atter gået et år, som 
er gået alt for stærkt. Der er sket mange ting på vort ar-
kiv, så vi må prøve at berette om de vigtigste, der er sket 
i året, der er gået. Vi har på arkivet et gammelt kort over 
Vadehavet fra 1862. Det er 297 cm langt og 105 cm bredt. 
Vi havde et møde med Vadehavssekretariatet på Rømø i 
august 2012, og dette møde mundede ud i, at sekretaria-
tet ville undersøge, hvad det ville koste at få kortet affoto-
graferet og digitaliseret. Arbejdet skulle laves af fotograf 
Poul Madsen i Hjerting. Bevillingen gik i orden og en stor 
tak til Vadehavssekretariatet. Kortet blev afleveret til Poul 
Madsen i Hjerting, og så håbede vi på, det kunne blive 
færdig til vores 20-års fødselsdag den 30. august.

Vi har i mange år haft flere arkivæsker stående med ma-
terialer i depot for Hjerting Fiskeriforening. Nu er det ble-
vet besluttet af fiskeriforeningen, at materialet overgives 
til arkivet. Ligeledes fik vi en stor indlevering fra Hjerting 
Borgerforening. I løbet af året kom der også en håndskre-
ven beretning på 253 sider om livet i Hjerting set med bar-
neøjne og om voksenliv i byen. Vi har fået den renskrevet 
på maskine, så nu er det nemt at gå til, når den skal bruges.

I året, der er gået, har vi fået mange spændende ind-
leveringer, men der er en, der skal fremhæves: En borger 
i Hjerting fandt på loftet en sæk fyldt med gamle breve 
fra 1928-1934 sendt fra Argentina og skrevet af Conrad 
Buurgård Jensen, der udvandrede i en ung alder. Brevene 
er sendt til hans mor, Bodil Buurgård Jensen i Varde, og 
vi blev enige om, at brevene skulle videregives til Varde 
Lokalhistoriske Arkiv.

Vi havde rigtig travlt på arkivet med at forberede vores 
fødselsdag og jubilæum. Vi lavede nye plancher, skannede 
billeder og mange andre ting. Vi skulle invitere gæster, 

tale med pressen og meget mere. Vi er utroligt glade for, 
at vi igen kan låne Jon & Dittes Hus til vores fødselsdag 
og jubilæum. I stalden havde vi hængt gamle som nye 
plancher op med tydelig tekst, og man må sige, de blev 
nærlæst. Vi havde ligeledes valgt at vise flere forskellige 
slideshows og film.

Udstillingen omhandlede et afsnit med maleren Andre-
as Kallesen Sørensens skitser og tegninger. En indlevering 
fra Carl Lambert med en grundtegning af »Frihavn«, en 
gammel bygning fra 1849 skænket af konsul E. Mathisen 
og hustrus legater. »Frihavn« er en fribolig til fire sømænd 
eller disses enker. Ligeledes var der en tegning fra karet-
mager Axel Jensen, og vores Vadehavskort blev færdigt og 
kom med på udstillingen.

Vi havde også to byvandringer i det gamle Hjerting. Der 
var rigtig mange, der gerne ville høre beskrivelserne af de 
gamle huse og hvem, der har boet der. Vi havde mange 
gæster til vores fødselsdag og jubilæum, omkring 150. Li-
geledes fik vi flere indleveringer på dagen, og her skal lyde 
en stor tak til alle, som kom for at fejre dagen med os, det 
blev vi meget glade for. Tak for blomster, vin og penge.

I efteråret fik vi en forespørgsel fra kanelaugets for-
mand, Kim Madsen, om to brødre, der blev kaldt »Hav-
borgbrødrene« (Martin og Hans Jensen) og boede på Hjer-
ting Strandvej 103. De skulle have haft en båd, der hed 
»Laksen«. Det skulle vise sig, det blev en større opgave, 
men efter måneder er det lykkedes for os. En stor tak til 
Erna Zillias Ørum for den store hjælp, hun har ydet med at 
fremskaffe billeder både af brødrene og af båden. 

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

Der har i årets løb kun været enkelte besøgende i vores 
åbningstid. Vi har fået et par henvendelser om oplysnin-
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ger til slægtsforskning. Ellers er vi stadig i gang med at 
arkivere det materiale, vi har. Der er ved at komme styr 
på arkivets billeder, der for en stor dels vedkommende er 
blevet registreret, så man i nær fremtid vil kunne gå ind på 
vores hjemmeside og søge på billeder fra sognet. Vi er ved 
at få lavet en ny hjemmeside, som gerne skulle være nem 
at finde rundt i, når den er færdig.

Der er kommet en ny ejer af arkivets lokaler, og selvom 
arkivets økonomiske rammer ikke er så store, er vi glade 
for velviljen, og at vi indtil videre kan få lov at blive boen-
de. Arkivet er fortsat i stand til at overspille VHS-bånd og 
skanne billeder, som vi meget gerne tager imod til kopie-
ring. Vi ser frem til, at flere at sognets beboere vil bruge 
arkivet i 2014. 

Hostrup Sognearkiv
Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Elna Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V 
Tlf.: 75 26 91 65
Arkivets postadresse: Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V

I 2013 har arkivet fået to nye medarbejdere, så vi dermed 
er oppe på otte, hvilket er meget vigtigt med hensyn til 
at få sat skub i registreringen. I løbet af 2013 har arkivet 
modtaget billeder, ejendomspapirer, foreningsprotokoller 
og personarkiver, og af aktiviteter har arkivets medarbej-
dere deltaget i flere møder og kurser afholdt af SVA.

Traditionen tro deltog arkivet i den meget velbesøgte 
Marbækdag på Myrthuegård den 5. maj, hvor vi havde be-
søg af Hostrup-borgere såvel som andre med tilknytning 
til sognet. Dette arrangement resulterede igen en stor ud-
veksling af informationer. 

I forbindelse med Hostrup og Omegns Beboerforenings 
nedlæggelse i 2012 overtog arkivet ansvaret for pasning af 
mindesten og flagmast på Kokspangvej. Såvel mindesten 
som flagmast relaterer sig til 2. Verdenskrig. En forening 
til at overtage pasningen er under oprettelse, og denfor-
ventes at blive etableret i 2014. 

Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdvej 9, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 (i 
vinterhalvåret) samt efter aftale med lederen. Lukket i 
juli og august
Leder: Niels Hansen, Birke Allé 8, 6740 Bramming  
Tlf.: 75 17 34 06
Arkivets postadresse: Birke Allé 8 6740 Bramming
E-mail: hunderupsognearkiv@gmail.com

Der har i årets løb været syv afleveringer, mest billeder 
men også en enkelt protokol og en dagbog fra en rejse 
til Amerika i 1948. Henvendelserne har omhandlet slægts-
historie, med blandt efterspørgsel vedr. gårde og huse og 
hvorfra, de enkelte slægter kommer.

Vi har medvirket med en større udstilling i forbindelse 
med »Åben Landsby«. Her havde vi et stort antal besøgen-
de. Vi har også været involveret i to foredrag på Egnsmu-
seet i Bramming om kendte personligheder. Derudover har 
vi stillet materialer til rådighed for artikler i Lokalårbogen. 
Arbejdet med registreringen i Arkibas går lidt trægt på 
grund af personalemangel.

Hviding Sognearkiv
Egecenteret, Ribevej 2 B, Egebæk, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 15.00-17.00 (juli 
lukket) samt efter aftale med lederen
Leder: Anne Lorenzen, Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe  
Tlf.: 75 44 51 27
Arkivets postadresse: Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk

Hviding Sognearkiv havde et meget velbesøgt årsmøde i 
2013. Aftenens emne var slægtshistorie, og vi havde i den 
anledning inviteret Torsten Troelsen til at fortælle om sit 
arbejde med at skrive slægtshistorien for familien Schack, 
som udvandrede fra Hviding Sogn i slutningen af 1800-tal-
let. Familien har stadigvæk stor interesse for sognet og 
kommer med års mellemrum på besøg. I den anledning 
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har de doneret penge til både kirke- og sognearkiv. Det 
var en god aften – både for arkivet, for de besøgende og 
for foredragsholderen, som også fik nye oplysninger og 
billeder til sit arbejde med slægtshistorien.

Vi er hvert år med til den lokale sommerfest i Hviding, 
hvor vi om lørdagen slår et telt op og laver en lille billed-
udstilling, og som regel får vi altid nye navne på personer 
til vores registrering. Desværre var vi ikke begunstiget af 
vejret, det regnede og stormede, så vi måtte flytte telt og 
udstyr i utide, men vi er med igen til næste år.

Vi har i årets løb ikke haft så mange besøgende, men 
har til gengæld jævnligt kontakt med folk, der finder os 
på nettet. Vi har haft korrespondance med flere slægts-
forskere - og det er jo en sag, hvor begge parter kan have 
stor fornøjelse af kontakten. Vi har i flere tilfælde kun-
net hjælpe med oplysninger og billeder og har til gengæld 
også fået nyt materiale til arkivet. 

Vi har i arkivet fået skannet alle vores kassette- og VHS-
bånd ind på DVD og er nu i gang med at skanne lysbil-
leder. Det drejer sig om en anseelig mængde, 45 bånd 
og omkring 1.500 lysbilleder. Det har kun kunnet lade sig 
gøre, fordi vi har fået en ny ekstern medarbejder i arki-
vet, Bent Fris, som er blevet pensioneret og gerne vil bruge 
vintermånederne ved PCeren til stor glæde for arkivet. Nu 
venter der så en registrering af lysbillederne, som alle er 
spejderbilleder. Vi har planer om at invitere til et par bil-
ledaftner, så vi kan få navngivet personerne.

Jernved Sognearkiv
Jernved Skole, Aktivitetshuset, Kirkebakken 33, Jernved, 
6771 Gredstedbro
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 
samt efter aftale med lederen
Leder: Ole Steinmeier, Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro  
Tlf.: 75 43 12 78
Arkivets postadresse: Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro
E-mail: ole@steinmeier.dk

Arkivet har i år fået ny formand i arkivbestyrelsen. Vores 
formand gennem en del år, Sonja Kaas Rasmussen, ønske-
de at aftræde. Ny formand blev Bent Jørgensen, og som 

nyt medlem i bestyrelsen indtrådte Johann Jensen. For-
uden de faste fire medlemmer i bestyrelsen har vi i år haft 
to personer løst tilknyttet. Deres opgave var at fotografere 
og sørge for oplysninger til vores kartotek over nye ejen-
domme i sognet. 

Vi har haft nogle spændende henvendelser bl.a. om 
hjælp til at omsætte matrikelnumre til nuværende adres-
ser. Det drejer sig om personer, som i deres slægtsforsk-
ning er stødt på oplysninger om olde- og bedsteforældres 
bosteder i det gamle sogn, og disse personer har så øn-
sket at se, hvor eksempelvis oldeforældrenes gård lå. Ved 
hjælp af et gammelt matrikelkort over Jernved Sogn og 
en lup lykkedes det os at finde frem til stederne. Fremover 
vil sådan en opgave jo blive noget lettere med søgning i 
en dertil oprettet database. Det er noget, vi ser frem til at 
blive klogere på i det kommende år.

Sidste år købte vi en IC-rekorder (diktafon) til brug for 
interviews. Vi har i år foretaget endnu et par optagelser 
af samtaler med mennesker, som havde noget interessant 
at fortælle om deres liv og arbejde i sognet. Optagelserne 
lagrer vi på CDer, og vi er nu oppe på at have temmelig 
mange lydoptagelser på lager. Vi har planer om, at nogle 
af dem også skal udkomme skriftligt i en eller anden form.

Nogle arkivfonde, som er ret omfattende, og som ikke 
fra begyndelsen er sorteret grundigt, dvs. ordnet med lø-
benumre og lagt i læg for sig, er vi begyndt at gennemgå. 
Det giver bedre overblik, og det bliver lettere at finde frem 
til et bestemt nummer i arkivfonden. Alt sammen noget 
der letter arbejdet i arkivet, når der kommer henvendelser.

Vores computer har i det forløbne år været træg og gi-
vet en del problemer. Vi har derfor besluttet at indkøbe 
nyt udstyr, som også skal omfatte printer og skanner. Vi er 
ikke endnu begyndt at skanne billeder, men det er noget, 
vi regner med at kunne påbegynde næste år, og det kræ-
ver, har vi lært på kursus, en betydelig bedre skanner end 
den, vi har.

Igen i år har Jernved haft loppemarked i en weekend i 
oktober måned. Det foregår altid i Aktivitetshuset, hvor vi 
også har til huse. Vi har derfor haft vores dør åben, så folk 
kunne kigge ind og få en snak. Vi får mange besøg sådan 
en weekend og en masse god snak. I år havde vi så yder-
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ligere en ny bog til salg, og vi fik faktisk solgt ret mange. 
Det drejer sig om en bog, skrevet af en person, som boede 
i Gredstedbro fra 1939-1944. Bogen er på 175 sider, hvoraf 
de godt og vel 50 handler om Gredstedbro under besæt-
telsen, sådan som en dreng oplevede det. Drengen er nu 
en ældre herre, bosiddende i Bjerringbro, men hans bog er 
blevet meget populær her i byen. Indtil videre har vi solgt 
omkring 30 eksemplarer. Selv har han nu besøgt os to gan-
ge. Anden gang for at aflevere flere bøger. Han var i øvrigt 
så venlig at forære os et maleri af vores lokale kunstner 
Niels Steenholdt. Det er et meget fint billede med motiv 
fra Ribe, og det er nu kommet op at hænge, så alle, som 
kommer på besøg, kan få fornøjelse af det.

Vi har endnu ikke fået vores egen hjemmeside, men vi 
er til gengæld kommet med på Gredstedbro-egnens hjem-
meside. Her kan vi så meddele os til sognets beboere. Vi 
håber at få oprettet vores egen hjemmeside inden så læn-
ge, så vi også kan komme i gang med mini-Arkibas og på 
lidt længere sigt kan blive klar til Arkibas5.

Kalvslund Sognearkiv
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Jørgen Jørgensen, Østervej 26, 6760 Ribe  
Tlf.: 75 43 70 07 
Arkivets postadresse: Østervej 26, 6760 Ribe
E-mail: hnkjaer@gmail.com

Da vi bor i et meget spændende og historisk område, får 
vi jævnligt mails eller henvendelser fra personer, som vil 
vide noget om grænsedragningen 1864-1920. Det speciel-
le er nemlig, at Kalvslund Sogn ikke kom til at høre under 
Tyskland, selvom det ligger syd for Kongeåen. Der foregik 
flere forhandlinger og flytninger af grænsen, netop i vores 
sogn, inden den endelige grænse blev fastlagt.

I forbindelse med det har vi arbejdet med, om vi kunne 
finde nogle af de grænsesten, som stod langs grænsen 
dengang fra Vadehavet og til Kongeåen. Grænsestenene 
havde numre, og netop sten nummer 49 kunne det være 

sjov at få opstillet ved Koldingvej, hvor grænsen krydsede 
vejen dengang.

Ribe Byhistoriske Arkiv
SeminarieHuset, Simon Hansens Vej 1-3, 6760 Ribe  
Tlf.: 76 16 76 60
Åbningstid: Tirsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl. 13.00-
17.00
Leder: Karen Jermiin Nielsen
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: www.rba.esbjergkommune.dk

I august 2013 åbnede seminarieHuset endelig officielt, 
selvom arkivet har været på plads i huset siden efteråret 
2012. For arkivet var det en anledning til ikke bare at vise 
lokalerne frem, men også nå nye brugergrupper, som ikke 
kommer på arkivet til dagligt. Desuden bidrog arkivet 
med en udstilling om husets historie som seminarium. I 
seminarieHuset findes flere kommunale institutioner, som 
arkivet kan samarbejde med. I 2013 blev kræfterne især 
brugt på en plancheudstilling sammen med biblioteket om 
komponisten Rued Langgaard i anledning af Langgaard-
festivalen. 

Arkivleder Karen Jermiin Nielsen har besøg af nogle piger på arkivet i 

forbindelse med seminarieHusets åbning. Foto: Torben Meyer, Esbjerg 

Byhistoriske Arkiv (Q15824-041-1317).
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Blandt årets indkomster skal fremhæves materiale vedrø-
rende SF i Ribe. Dermed er endnu et partis lokale vælger-
forening repræsenteret i arkivets samling, og en større del 
af det lokalpolitiske landskab i Ribe er bevaret for efter-
tiden.

2013 blev også året, hvor arkivet begyndte at arrangere 
foredrag »i eget hus«. Tidligere har foredrag fundet sted 
på Det Gamle Rådhus i Ribe, men med flytningen til semi-
narieHuset i 2012 blev det muligt at holde foredrag i semi-
narieHusets foredragssal, Fællessalen. Her er der plads til 
selv de mest velbesøgte foredrag og gode faciliteter som 
projektor og mikrofon. Søren Mulvad indledte årets fore-
drag med at fortælle om »Ribe i 1930erne«, og Torkil Fun-
der fortale om Ribe Katedralskoles nyere historie under 
titlen »Skolen i Ribe i nyere tid«. Det sidste foregik dog i 
Katedralskolens sangsal, som var et oplagt sted at fortælle 
om skolens historie. I marts var der foredrag om Andels-
mejeriet i Ribe ved museumsinspektør Mikkel Kirkedahl 
Nielsen og arkivar Karen Jermiin Nielsen. Blandt tilhørerne 
var mange tidligere ansatte på mejeriet, som både kunne 
levere en god anekdote på aftenen og bidrage til arkivets 
samling.

Til efterårets første foredrag kom tilhørerne fra nær og 
fjern for at høre Aage Emil Hansen give et indblik i »Kon-
geåen: Told- og statsgrænse 1864-1920«. Såvel told- og 
grænseentusiaster som slægtsforskere var mødt op. Det 
sidste foredrag, »Industrialiseringen i Ribe« ved arkivar 
Karen Jermiin Nielsen gav et indblik i Ribes udvikling som 
industriby i perioden 1850-1950.

En anden formidlingsaktivitet i årets løb var et samar-
bejde med Vejen Gymnasium, hvor elever arbejdede med 
industrialiseringen i Ribe. Deres opgave var at producere 
små dokumentarfilm om emnet, idet både mediefag og 
historie indgik i undervisningen. Arkivet bidrog med en 
byrundtur, baggrundsviden og billeder fra samlingen. 
Hensigten er at tilbyde dette til andre klasser fremover.

En meget stor del af arkivets forespørgsler i 2013 blev 
foretaget pr. mail. Dertil kommer 37 telefoniske henven-
delser, 103 besøg på arkivet i åbningstiden og de 75 gæ-
ster til åbningen af seminarieHuset.

Historisk Arkiv i Seem Sogn
Seem-Varming Skole, Varmingvej 2, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 19.00-21.00 eller 
efter aftale 
Leder: Søren Mulvad, Varming Vesterby 9, 6760 Ribe  
Tlf.: 75 44 11 77
Arkivets postadresse: Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
E-mail: mulvadvarming@gmail.com

Året er gået forholdsvis stille af, hvad afleveringer angår. 
Til gengæld har der været god gang i besøg og registre-
ring. Vi er på kanten af at have indhentet en stor manko. 
Ved god hjælp af et par frivillige kommer man vidt.

Der er kommet et rigtig godt samarbejde i stand med 
sognepræst Torben Bramming. Dels har han afleveret 40 
fotos af konfirmandhold, hvilke så godt som alle er blevet 
beskrevet med personnavne, dels har sognepræsten og 
arkivet arrangeret seks møder for ældre i arkivets lokale, 
hvorfor antallet af besøgende er væsentligt forøget. Em-
nerne for sammenkomsterne har været mangfoldige og 
sammensat med henblik på, at de alle skulle have et lokalt 
indhold, hvad er faldet i deltagernes smag.

Arkivets lokale er blevet færdigmonteret ved hjælp af 
en lokal håndværker, som har hængt billeder op, stillet 
møbler på plads og gjort det pænt i det hele taget.

Angående konfirmationsfotos har det medført en lang 
række kontakter, blandt andet til en næsten blind beboer 
på 96 år, som pr. hukommelse kunne beskrive, hvem hun 
blev konfirmeret sammen med og i hvilken position, de 
står på billedet. En udløber deraf var, da hun pludselig 
udbrød om en dreng: »Det var hans far, der deltog i bort-
førelsen af Gram-præsten«. Det æggede nysgerrigheden, 
men trods eftersøgning mange steder er det ikke lykkedes 
at få bekræftet oplysningen. Pastor Philipsen i Gram blev 
bortført af en psykopat, og dem, der havde ladet sig bluffe 
til at deltage, blev alle frifundet, og man har skjult deres 
navne, da de blev anset for uskyldige.
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Skads Sognearkiv
Aktivitetshuset, Sdr. Skadsvej 23, 6705 Esbjerg Ø 
Tlf.: 76 10 01 27
Åbningstid: Mandag kl. 14.00-16.00 samt efter aftale med 
lederen
Leder: Gudmund Poulsen, Andrup Byvej 55, 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 16 01 27
Arkivets postadresse: Andrup Byvej 55, 6705 Esbjerg Ø
E-mail: skadssognearkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk

Arbejdet er gået stille og roligt i 2013. Arkivet har åbent 
hver mandag eftermiddag, hvor vi ordner indkomne afle-
veringer og hygger os over en kop kaffe. Vi har haft nogle 
henvendelse fra slægtsforskere, som har fundet os på vores 
hjemmeside. Den mest spændende aflevering har været 
en afskrift af Anna Johansens bidrag til Skads Revy 1942. 
16 håndskrevne sider på rim om sognets kendte mænd og 
kvinder og deres mere eller mindre heldige tildragelser.

Spandet Sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.00-20.00 (lukket 
juli og august)
Leder: Jesper Olsen, Skolevænge 6 A, Spandet, 6760 Ribe 
Tlf.: 74 86 71 36
Arkivets postadresse: Skolevænge 6 A, Spandet, 6760 
Ribe
E-mail: jo-mo@mail.tele.dk

Arbejdet i arkivet er gået støt og roligt, og der er ikke 
kommet nogen større afleveringer i løbet af året. Vi har 
deltaget i en udflugt til Rigsarkivet, hvilket var en rigtig 
god tur. Det var interessant at se, hvordan de arbejder, og 
hvordan vi kan udnytte den viden.

Vi har fået skrevet historien om Spandet Brugsforening 
med stor hjælp fra Marianne Aarhus, som vi skylder en stor 
tak. I dag er brugsen revet ned, og der er kun en græs-
plæne tilbage. 

Årets gåtur foregik i midten af landsbyen, hvor vi så på 
et udvalg af huse og fik deres historie fortalt. Det var alle 

sammen huse bygget af bygmester Herman Jensen, som 
byggede ca. 34 huse samt skolen i perioden 1924-1950. Gå-
turen sluttede i skolen, hvor vi så på tegninger og billeder 
fra Spandet. 

Vejrup Sognearkiv
Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup, 6740 
Bramming
Åbningstid: Onsdag kl. 17.00-19.00 (juli og august lukket) 
samt efter aftale med lederen 
Leder: Birger Henriksen, Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming
Tlf.: 30 95 48 54
Arkivets postadresse: Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming
E-mail: birger07@hotmail.com
Hjemmeside: www.vejruparkiv.dk

2013 har været et godt arbejdsår i Vejrup Sognearkiv. Det 
største arbejde har bestået i at få et overblik over, hvad vi 
har af registreringer i Arkibas. Herefter har vi påbegyndt 
en systematisk gennemgang af registreringerne med hen-
blik på at få rettet alle former for fejl. Det var egentlig pla-
nen, at vi ville have været i gang med mini-Arkibas, men 
det har vi besluttet at vente med indtil videre. Der ser ud 
til at være en del rette-arbejde endnu, og inden det er 
overstået, vil vi ikke tage mini-Arkibas i brug. Samtidig har 
vi også fået registreret en stor del af vore billeder. Så alt i 
alt går registreringen planmæssigt. 

2013 var desuden året, hvor vi besluttede at få lavet en 
ny hjemmeside af den skabelon, som SLA har fået fremstil-
let. Dette arbejde påbegyndes straks i det nye år. Vi har 
ligeledes meldt os ind i foreningen Historisk Atlas, som vi 
også påregner at gå i gang med efter nytår.

Vi holdt åbent hus-arrangement den 10. marts. Det var 
en pæn succes med 50-60 besøgende i løbet af eftermid-
dagen. Vi holdt ligeledes åbent på Arkivernes Dag, men 
her var besøget knapt så overvældende. Sidst, men ikke 
mindst, er det værd at nævne, at vi har deltaget i en del 
kurser. Vi har således haft to personer på modul 2, to per-
soner på modul 4, to personer på Arkibas 1+2. Derudover 
har vi deltaget i diverse aftenkurser i Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv.

Til Indhold

mailto:skadssognearkiv%40mail.dk?subject=
http://www.sksa.dk
mailto:jo-mo%40mail.tele.dk?subject=
mailto:birger07%40hotmail.com?subject=
http://www.vejruparkiv.dk
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Vester Nebel Sognearkiv
Sognehuset, Stokbrovej 18, 6715 Esbjerg N  
Tlf.: 75 16 99 89
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30-20.30 
samt efter aftale med lederen
Leder: Henning Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54, 6715 
Esbjerg N. Tlf.: 75 16 92 46 
Arkivets postadresse: Lifstrup Hovedvej 54, 6715 Esbjerg N
E-mail: hj@vnsa.dk
Hjemmeside: www.vnsa.dk

2013 var noget mere aktivt for Vester Nebel Sognearkiv 
end forrige år, hvis man måler på antallet af indkomstjour-
naler. Gennem året har vi ført 19 indkomstjournaler. Det 
var dog hovedsageligt mindre afleveringer. Vi har haft ca. 
15 henvendelser, fortrinsvis via e-mail. Og i selve arkivet 
har vi haft 57 besøgende. Men som hvert år får vi hoved-
parten af vores besøgende på vores hjemmeside, som be-
søges af ca. 1.000 personer månedligt.

I løbet af året har vi holdt to foredrag/diasshow i sog-
nearkivets regi. Det ene havde overskriften »To familier 
flytter til byen« og blev holdt i forbindelse med arkivets 
årsmøde. Der blev her fortalt om og vist billeder af Bun-
desen og Haahr familien i Vester Nebel. Det andet var i 
efterårsferien og havde overskriften »Da Ølufgård var her-
regård«. Et foredrag om den tidligere hovedgård Ølufgård 
i Vester Nebel Sogn. Særligt det sidste foredrag var meget 
flot besøgt, så foredragslokalet faktisk blev overfyldt.

I løbet af 2013 (samt forrige år) er der blevet brugt me-
gen tid på Skast Herreds tingbøger. Gennem studier af 
tingbøgerne (og andre gamle kilder) forsøger vi at kort-
lægge Bryndums og Vester Nebels gårdhistorie og slægts-
historie i 1600- og 1700-tallet. Som en appelsin i turbanen 
fik vi i 2013 en meddelelse om, at arkivet ifølge testamente 
er bevilget en arv efter et af sognets tidligere beboere. Det 
betyder, at vi nu har økonomiske muligheder for at udgi-
ve denne forskning i de to sognes gårdhistorie i 1600- og 
1700-tallet i bogform. Vi planlægger dog først at udgive 
en bog med et udvalg af arkivets gamle billeder fra sognet.

Til slut vil vi takke Esbjerg Kommune og Skads m. fl. Her-
reders Brandkasses fond for deres velvillige økonomiske 
støtte til arkivet. Og vi takker VNI for logi samt naturligvis 
alle, som har afleveret materiale til arkivet.

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn
Vester Vedsted Byvej 55, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30-21.30
Leder: Peter Billund, Vester Vedstedvej 38, 6760 Ribe  
Tlf.: 75 44 51 79
Arkivets postadresse: Vester Vedstedvej 38, 6760 Ribe

Vi har haft fem skriftlige henvendelser og seks mundtlige i 
årets løb. Hertil fem mindre afleveringer. Henvendelserne 
var både fra sognet og udenbys. De menighedsrådsarkiva-
lier, vi indsendte til Landsarkivet i Viborg, viste sig ikke at 
være gamle nok til at kunne indgå i landsarkivets samling 
og blev derfor returneret til sognepræsten til midlertidig 
opbevaring.

På Bjarne Sørensens DVD om Vester Vedsted Sogns hi-
storie viste det sig, at et foto, hentet fra en engelsk hjem-
meside af et tysk flystyrt i Vester Vedsted under den tyske 
besættelse, ikke kunne være fra området, men måtte være 
fra Aalborg Lufthavn. Vi blev gjort opmærksom på fejlen 
af arkivlederen fra Åbybro. Misforståelsen blev rettet, så 
den ikke kom med i en lokalhistorisk udgivelse.

Registreringen af arkivalier på Arkibas går langsomt 
fremad med support af en studentermedhjælp. Vi er selv 
fem medlemmer i arkivet og blev den 1. august 2013 sup-
pleret med ét medlem. Årsmødet i maj samlede de sæd-
vanlige 25 deltagere. Vi havde inviteret forhenværende 
styrmand Theodor Hansen fra Esbjerg, der er vokset op på 
Mandø, hvor faderen var sætteskipper i 1930-1940erne. 
Arbejdet på den lille båd bestod i transport af stykgods 
mellem Vadehavsøerne og Esbjerg. I sit foredrag om sin 
barndom på Mandø inddrog Theodor Hansen også dag-
ligdagen på Mandø, herunder sæljagten samt konsekven-
serne af den tyske besættelse på øen.

Til Indhold

mailto:hj@vnsa.dk
http://www.vnsa.dk
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Vilslev Jedsted Sognearkiv
Kongeådal Skole, Kongeådal 17, 6771 Gredstedbro 
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 15.00-17.00 samt 
efter aftale med lederen. Lukket i juli
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77 - 6,  
6771 Gredstedbro. Tlf.: 51 96 64 73
Arkivets postadresse: Jedsted Klostervej 77 - 6,  
6771 Gredstedbro
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/vilslevjedsted

Receptionen for lokalårbogen Kongeåen, 6. årgang, fandt 
sted i forsamlingshuset den 26. november med 56 delta-
gere. Ud over salg af årbogen, var der salg af hæftet om 
Jedsted Klostervej. Årets foredrag var ved Lilian Weiss, der 
fortalte om sin barndom i Vilslev og om forældrenes cy-
kelforretning. Og så var der pilsner/rødvin, småkager og 
snak. Redaktionen består fortsat af Erna Nielsen, Helge 
Kristensen, Karl Johan Bendorff, Stig Hegn (ansv.) og Roll 
Præstegaard. 

Af årets indhold i Kongeåen skal nævnes: Sognegræn-
sen af Roll Præstegård – med billeder og kort, Petra Ditlev-
sen fortæller, Stig Hegn om Tækkemand Andreas Nielsen, 
Helge Kristensen om Markmanden, Stig Hegn om Tjene-
stekarl i Jedsted, om Kongeåens regulering og om Niels 
Petersen – bondesøn til USA.

Med henblik på overgang til Arkibas4 arbejdes der på 
sagen, stadigvæk. Sognearkivet flyttede til Jernved Gamle 
Skole den 14. marts, hvor der endnu ikke er åbnet. Vi åb-
ner senere arkivet i restaurerede loftslokaler over Vilslev 
Forsamlingshus. Det sker sandsynligvis efter sommeren 
2014.

Fanø Kommune

Sognearkivet i Nordby
Nordby Skole, Midtbjergevej 2, Nordby, 6720 Fanø  
Tlf.: 75 16 62 60
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 samt onsdag kl. 19.00-
21.00
Leder: Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby, 6720 
Fanø. Tlf.: 75 16 35 95
Arkivets postadresse: Bavnebjerg 53, Nordby, 6720 Fanø
E-mail: nordbyarkivet@fanonet.dk

Så er der atter gået et år, og vi har haft rigtig meget at 
lave i Nordby Sognearkiv, tiden er næsten fløjet af sted for 
os. Her har været godt besøgt med mange spørgsmål og 
rigtig mange forespørgsler pr. e-mail og telefon.

Ved sin alt for tidlige død testamenterede Torben Gar-
mer sin hjemmeside (mitfanoe.dk) til Nordby Sognearkiv, 
og vi har haft mange e-mails med spørgsmål vedr. billeder 
og artikler på hjemmesiden. En rigtig stor del af det, der er 
på hjemmesiden, er materiale fra begge arkiver på Fanø. 
Men der er også meget andet.

Af samlinger har vi fået nogle store og mange små, men 
vi er meget glade for alt, hvad der kommer. Det er dejligt, 
når der tænkes på arkivet, i stedet for at det smides ud.

Til Indhold

mailto:stighegn@bbsyd.dk
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gerne fra 2010 og håber, at vi bliver færdig med de sidste 
indkommende arkivalier i løbet af 2014. Derefter vil vi gå i 
gang med at arkivere de foranliggende år. 

Året har budt på 55 besøgende og otte afleveringer. 
Af særlig interesse kan nævnes en mappe om ørreddam-
mene, arkivalier fra Ternedal Fuglekøje og materiale fra 
år 1900 om patentsøgning på formentlig verdens første 
redningsflåde. 

Af nye tiltag, som vi forventer os meget af, er fremvis-
ning af gamle film overspillet til DVD den første torsdag 
hver måned. Det giver mange kommentar under forevis-
ningen samt »røverhistorier« til arkivet. Udstyret til dette 
er venligst udlånt af Gert Jakobsen.

Vi har haft besøg af de frivillige på Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv, ca. 25 personer, for at se og høre lidt om vores arkiv. 
De havde morgenbrød med til kaffen, og snakken gik ly-
stigt. Ligeledes har vi afholdt Arkivernes Dag i november, 
hvor vi bl.a. fremviste nogle af de mange fotos, som vi er 
heldige at have.

Victorias Palace ved Fanø Bad har købt en CD med dej-
lige billeder af de gamle hoteller, villaer og det strandliv, 
der var engang. Disse bliver vist på en fladskærm i forret-
ningen, og er blevet en stor succes. Vi har også hjulpet 
med billeder og lidt tekst til pjecen om stierne i Nordby. 
Så vi har haft travlt sideløbende med vores faste gøre-
mål med at sortere, registrere, skanne billeder og besvare 
spørgsmål.

En del af os har været på kursus, bl.a. sammen med dem 
fra arkivet i Sønderho, som vi gerne vil takke for det gode 
samarbejde. Også tak til alle frivillige i Nordby Sognearkiv 
for det store arbejde, og de besøgende på arkivet som vi 
ikke kan undvære. Endeligt skal der lyde en tak til Fanø 
Kommune og Skads m. fl. Herreders Brandkasse for den 
uundværlige økonomiske støtte til arkiverne på Fanø. 

Sønderho-arkivet
Sognegården, Landevejen 41, 1., Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale med 
lederen. Juni lukket
Leder: N. E. Engsted, Vester Land 24, 6720 Fanø  
Tlf.: 75 16 42 06 
E-mail: sonderhoarkivet@nrdc.dk

Det har været et travlt år med den nye bemanding på arki-
vet. Efter sidste generalforsamling har der været afløsning 
af Anker og Birgit, og Niels Erik Engsted er tiltrådt som 
arkivleder med Gert Jakobsen ved sin side. 

Vi har i årets løb fået udskiftet arkivets computer, og 
fået en multiprinter med skannefunktion. Desuden har vi 
fået ti meter ekstra hyldeplads, da vi var heldige at falde 
over et brugt reolsystem, der matchede vores eksisterende 
system. 

Vi er gået i gang med at arkivere og registrere i Arki-
bas efter de gældende regler. Vi begyndte med indleverin-

Til Indhold

mailto:sonderhoarkivet@nrdc.dk
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Aadum Sogns Arkiv
Hjemmet, Tøstrupvej 1, Aadum, 6880 Tarm
Åbningstid: Onsdag kl. 14.00-16.00 samt efter aftale
Leder: Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 6880 Tarm  
Tlf.: 97 37 60 35 / 23 86 97 86
E-mail: aadumarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.aadum.lokalarkiver.dk

Det har været et godt arbejdsår, som mest er gået med at 
registrere i Arkibas. Efterhånden er vi ved at have styr på, 
hvordan det gøres, men der opstår fortsat spørgsmål om, 
hvordan det gøres bedst.

Vi har fra den nedlagte præstegård modtaget sognets 
konfirmandbilleder, og vi besluttede efter nogen drøftelse 
at tage dem ud af rammerne og sætte dem i nogle spe-
cielle kasser med fotolommer, så de er let tilgængelige 
for interesserede. Menighedsrådet gav økonomisk støtte 
til indkøb af materialer dertil. Billederne skal selvfølgelig 
også registreres i Arkibas, men det tager tid. 

I foråret inviterede vi en del ældre fra sognet for at få 
deres hjælp til at sætte navne på nogle gamle billeder. 
Samtidig spurgte vi, om de ville fortælle om deres liv, en-
ten ved selv at skrive eller ved at lade sig interviewe. Flere 
ville gerne være med, og vi havde en rigtig god eftermid-
dag. Arkivet har i forvejen mange kassettebåndsoptagel-
ser, og vi har planer om at få dem overspillet til CD, men 
det er et stort arbejde. Vi har også talt om, at der kunne 
udgives en bog med erindringerne. 

Den 1. september deltog vi i et åbent hus arrangement for 
hele Aadum Sogn, og vi havde ca. 30 besøgende. Arkivet 
kan i 2014 fejre 25 års jubilæum, hvilket vi vil markere i 
forbindelse med Arkivernes Dag til efteråret. 

Det var meningen, at vi ville på mini-Arkibas, men da 
det forlyder, at Arkibas om kort tid bliver åbent for alle, 
har vi foreløbig valgt at vente og spare de penge. 

Til Indhold
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Varde Kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv
Agerbæk Skole, Debelvej 23, 1. sal, 6753 Agerbæk
Åbningstid: 1. og 3. onsdag hver måned kl. 13.00-15.00 
samt efter aftale
Leder: Leo Mathiasen, Pileallé 3, 6753 Agerbæk  
Tlf.: 75 19 61 66 / 61 66 33 67
Arkivets postadresse: Pileallé 3, 6753 Agerbæk 
E-mail: lim@thiasen.com
Hjemmeside: www.agerbaeklokalarkiv.dk

Vi startede året med at lave en billedaften på Fristedet 
sidst i januar, hvor vi havde ca. 35 gamle billeder med, som 
vi manglede oplysninger til. Ca. 75 mennesker var mødt 
frem, og vi fik mange oplysninger til vores billeder. Der har 
i årets løb været ca. 20 afleveringer, vi har 1.750 billeder 
registreret og er i fuld gang med arkivalierne. Derudover 

er vi gået i gang med at sortere og arkivere vores avisud-
klip. 

I sportsugen havde vi en stand på torvedagen med 
mange besøgende og en lille gættekonkurrence. Vi havde 
også arrangeret en cykeltur med start fra teltet, der var ca. 
45 cyklister mødt op. Første stop var vandværket, dernæst 
Doktor Jensens sommerhus og videre til Flæskhøj. Sidste 
stop på turen var ved familien Madsens ruin. Alle steder 
blev der fortalt om stedets historie, og vi sluttede i teltet 
med gratis silde- og pålægsbord, som var sponseret af by-
festudvalget.

Udflugten i år sammen med arkivet i Fåborg var arran-
geret i samarbejde med Ansager Turist, og det var en tur 
langs Sønderjyllands østkyst. Det var en spændende tur 
med mange seværdigheder, og guiderne kunne fortælle 
meget om stederne. 

Til Indhold
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afholdt en kursusdag for Arkivsamvirket i Varde Kommu-
ne. Ud over fotobogen »Årets gang i Alslev« er der også 
med hjælp af Werner Kjeldsen blevet lavet en fotobog, 
der dokumenterer kirkens udseende før renoveringen. 

Arkivets støtteforening har i år fået indbetalinger fra 
102 medlemmer, hvilket er en pæn stigning fra 2012, hvor 
antallet af betalende var 76. Midt på året fik vi fra et ad-
vokatfirma brev om, at arkivet var blevet betænkt i testa-
mentet efter Inger Rask tidligere Vibæk med et beløb på 
50.000 kr. Det kan nogle gange være svært at »få armene 
ned«, og selv om beløbet ikke er udbetalt endnu, er nogle 
af pengene brugt på forskud til ny computer, et fotoap-
parat og et par nye borde. Vi har også i år modtaget 3.000 
kr. fra Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond, og hen over 
årene er arkivet vel oppe på at have modtaget omkring 
100.000 kr. i aktivitetstilskud fra fonden. Det er vi meget 
taknemmelige for. 

Månedens billede er løbende kommet på vores hjem-
meside samt sat op ved Brugsen og på Thueslund. I 2014 er 
det tanken, at arkivet vil skifte over til den standardhjem-
meside, som SLA har udviklet i 2013. Der har også været 
deltagelse i nogle kurser, bl.a. har Elly Jessing været på det 
første kursus i brug af vort registreringssystem Arkibas. En 

Arkivet har haft en del besøg i årets løb, bl.a. af en skole-
klasse som var konfirmeret i 1953. Der blev snakket meget 
om »gamle dage«. Vores Hjemmeside bliver flittig besøgt, 
og der kommer enkelte tilbagemeldinger med evt. rettel-
ser, og enkelte billeder som den kan suppleres med. Vores 
stand på Jyllak, hvor Sognelundens vennekreds holder ju-
lemarked, er godt besøgt. Varde Kommune har fået deres 
IT opdateret, hvilket resulterede i, at vi fik en udgift på ca. 
3.200 kr. for at vi kunne få vores maskiner til at fungere. I 
2014 har vi et par nye tiltag, som vi skal i gang med, så det 
bliver spændende, hvor vi lander. 

Alslev Sognearkiv
Bredgade 39, 1., Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 18.30-21.00 samt efter aftale
Leder: Hans Ole Villadsen, Bredgade 6a, 6800 Varde  
Tlf.: 40 44 94 80
Arkivets postadresse: Bredgade 6a, 6800 Varde
E-mail: Alslev.sognearkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.alslevsognearkiv.dk

2013 er overstået, og det er blevet tid til at gøre status 
over arkivets tilstand og aktiviteter gennem det forløbne 
år. Vi har modtaget 36 afleveringer, store som små. Blandt 
andet kom en søn af vor første arkivleder, Agnes Jensen, 
og afleverede et par kasser med papirer. Sidst på året fik 
arkivet de første skudsmålsbøger, og endda helt tilbage 
fra omkring 1850. Samlet vurderet er indleveringsniveau-
ets omfang og kvalitet meget tilfredsstillende, og det er 
godt, for indleveringer er i sagens natur arkivets vigtigste 
fokusområde. 

I januar afholdte vi et foredrag om mejeriet. Ved by-
festen arrangerede vi såvel en udstilling i hallen med te-
maet »Præster i Alslev«, samt en velbesøgt vandretur med 
30 deltagere. På Arkivernes Dag i november havde vi det 
samme antal gæster, hvilket i forhold til andre sammenlig-
nelige arkiver er et højt besøgstal. Temaet for denne dag 
var gårdene i Alslev bys ejerlav, samt en fotoudstilling over 
de registrerede bevaringsværdige ejendomme i sognet. 
Desuden har vi med skolens hjælp været vært ved Historisk 
Samfund for Ribe Amts præsentation af deres årbog samt 

Vandretur med historiefortælling var ét af arkivets bidrag ved byfesten 

i august 2013. Foto: Alslev Sognearkiv.

Til Indhold
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mødestedet for foreningen, og der er hele tiden møder i 
de forskellige udvalg. Vi søger forskellige fonde om hjælp 
til en renovering af loftetagen m.m. Planen er også, at den 
gamle station skal rumme en turistinformation. 

På arkivet har vi fået lavet foldere med cykelruter ind-
tegnet og beskrevet. De to af dem har vi prøvecyklet, sam-
men med dem der havde lyst. På turene bliver der gjort 
holdt, og der bliver fortalt om, hvad vi ser. Sidste weekend 
i august blev der holdt Marie-festival i byen. Det var en 
stor succes med mange mennesker og musik alle vegne. 
Ved siden af den gamle station havde vi også et telt, hvor 
arkivet havde en lille bod. 

Vi har i årets løb fået lavet en »Lause-bog« med histo-
rier nedskrevet af vores nu afdøde kloakmester. Medlem-
mer af arkivets støtteforening har fået den gratis, hvilket 
har medført en stor tilgang af medlemmer. Bogen blev 
introduceret på byens traditionelle torvedag, hvor vi viser 
vores ansigt. Vi har haft forskellige arrangementer i årets 
løb, såsom billedshow og oplæg om slægtsforskning. Arki-
vet har fået en ny medhjælper, Birthe Pedersen, så vi nu er 
seks medarbejdere. 

donation fra A. P. Møller Fonden på 1,8 mio. kr. har mu-
liggjort, at næste generation af registreringssystemet kan 
blive udviklet. 

I arkivet har Hans Dirck i efteråret valgt at forlade sty-
relsen. I stedet er indtrådt Søren Byskov, som vi byder vel-
kommen. 

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager. Tlf.: 29 92 68 23
Åbningstid: Mandag kl. 16.00-18.00 og onsdag kl. 13.00-
16.00 samt efter aftale med lederen
Leder: Ove Nørager-Nielsen, Rødsandvej 2, 6823 Ansager 
Tlf.: 75 29 71 88
E-mail: mail@ansager-arkiv.dk
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk

Arkivets status i byen har forandret sig meget i det for-
løbne år. I april måned blev der stiftet en forening i byen 
under navnet »Ansager 2018«, som arbejder med en ud-
viklingsplan, der omfatter musik, natur og kultur- og by-
miljø. Den gamle station, som arkivet er en del af, er blevet 

Fra den første tur 

hvor vi afprøvede 

arkivets nye cykelkort. 

Foto: Ansager Lokal-

historiske Arkiv.

Til Indhold
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Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum. Tlf.: 75 22 14 48
Åbningstid: Torsdag kl. 9.00-12.00 (juli og helligdage 
undtaget) samt efter aftale med lederen
Leder: Gunhild Jeppesen, Kirkebyvej 17, 6852 Billum  
Tlf.: 75 25 82 41
Arkivets postadresse: Kirkebyvej 17, 6852 Billum
E-mail: arkibil@mail.dk

Som sædvanlig har det været et travlt år i arkivet. Der 
er mange henvendelser via e-mail, telefon og almindelig 
post. Men vi har også haft mange besøg både med afleve-
ringer af arkivalier og billeder, men også af folk som kom 
for at søge efter oplysninger om deres slægter.

Da det ikke er kun i åbningstiden, der arbejdes på ar-
kivet, er der jævnlig nogen, der kommer på besøg. Folk 
kommer også efter aftale. Turister kan også finde vej til 
arkivet, når nu toget holder lige udenfor døren. 

Tak til Skads m.fl. Herreds Brandkasses Fond for dona-
tion, og til alle der har vist interesse, hjælp og gavmildhed 
overfor arkivet.

Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Sønder Allé 21, 6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 71 18
Åbningstid: Mandag kl. 8.30-11.30, onsdag kl. 14.00-17.00 
samt den 2. mandag hver måned kl. 19.00-21.00 (oktober-
maj)
Leder: Henning H. Christiansen, Markvænget 4A,  
6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 22 74
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk

Arkivet har igen i år haft mange besøgende, 141 er det 
blevet til ifølge besøgsprotokollen. Derudover har der væ-
ret en del henvendelser på e-mail og telefon.

Vi har fortsat vores gode samarbejde med de forskellige 
sogneforeninger, og i 2013 var det første arrangement om 
Vittarp, hvor vi først havde en byvandring, hvor Ejvin for-
talte om bygninger og gårde. Bagefter blev der afholdt en 
billedaften på arkivet, hvor der kom 28 gæster. Det var en 
god aften med mange spændende spørgsmål og gode for-

tællinger om Vittarp-egnen. Arrangementet blev afholdt i 
samarbejde med Outrup Sogneforening.

På arkivet er vi fortsat med at få alle vores forenings-
protokoller registreret i Arkibas, og i øjeblikket er vi næ-
sten færdige med at registrere de protokoller, som er ind-
kommet indtil nu. Men heldigvis kommer der stadig flere 
til, og derfor vil dette arbejde fremover fortsætte som en 
fast opgave for arkivet.

Arkivet har i 2013 modtaget 45 afleveringer, små som 
store, med arkivalier fra sognet, og vi har derfor stadig 
mange kasser med arkivalier, som vi skal have registreret 
i Arkibas. Arbejdet med at indskanne billeder er kommet 
langt. Vi har nu over 2.200 billeder skannet og registreret 
i Arkibas samt rigtig mange billedserier og albummer. Der 
er dog stadig mange billeder, som mangler at blive skan-
net og registreret, så Erling og Frede har fast arbejde en 
del år endnu.

I 2013 deltog vi ligesom forrige år i Arkivernes Dag, 
hvor vi havde en udstilling med gamle billeder fra områ-
det og tog imod 29 gæster på arkivet. Det blev en god 
dag med flere afleveringer samt gæster, der aldrig havde 
været på et lokalarkiv før, så det var dejligt at opleve en 
øget interesse for vores arbejde. 

Besøg i arkivet af 0. klasse fra Nr. Nebel Skole.  

Foto: Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
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Arbejdet på arkivet har været lidt hæmmet af, at vi 
havde tre PC’ere, der i løbet af kort tid gik i stykker, men 
ved hjælp af medarbejdernes egne bærbare computere og 
med lån fra andre kunne arbejdet fortsættes. Sidst på året 
fik vi 6.000 kr. af Christian Højs Fond, så vi kunne købe 
to nye computere. Vi har desuden søgt en lokal fond om 
penge til at købe en mere, som vi mangler, for at arbejdet 
igen kan forløbe normalt på arkivet.

Som noget nyt har vi i 2013 lavet aftale med forskel-
lige personer rundt om i sognene, at de følger med i, hvad 
der sker i deres område og tager fotos af begivenhederne, 
som de så afleverer på arkivet. Eller de kan fortælle arkivet 
om begivenhederne, så vi kan følge op, og det er spæn-
dende at se, hvordan det udvikler sig.

Outrup Sogneforening har indkøbt en videooptager, 
som arkivet har fået brugsret over, da Frede skal hjælpe 
dem med optagelserne. Der er allerede lavet en aftale 
med Anneberg i Lunde om at lave en film om det lille 
firma, der i 1964 blev købt og senere blev til flere store 
tømmerhandler og nu til Anneberg Limtræ med mange 
medarbejdere. Vi er fortsat med vores billedudstilling på 
Nymindegab Museum, og vi havde også en stand på de 
to markedsdage, som blev afholdt på museet. Her var der 
kontakt til mange af gæsterne med løfte om afleveringer 
til arkivet.

Tak for godt samarbejde til Varde Museum samt til de 
forskellige sogneforeninger samt til de personer og fonde, 
som har støttet arkivet.

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75 27 15 48
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.00-11.00 er arkivet 
almindeligvis bemandet eller aftale med lederen. Lukket 
i juli måned
Leder: Anni Skov Christensen, Bøgevej 3, 6840 Oksbøl  
Tlf.: 30 12 88 36
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk

I 2013 har vi haft åbent på arkivet alle hverdage fra 9.00 
til 11.00 undtagen juli måned og mellem jul og nytår. 2013 

har været et ganske almindeligt år med hensyn til afleve-
ringer, hvor vi har fået 43 større eller mindre afleveringer. 
Mange af dem har været suppleringer til allerede opret-
tede A-fonde.

Vi har haft 254 skriftlige og telefoniske henvendelser, 
og heldigvis foregår de fleste ved hjælp af e-mail. Dette 
giver spørgeren mulighed for at uddybe sin forespørgsel, 
og giver os tid til at undersøge svaret ordentligt. Et af de 
spørgsmål, vi er blevet stillet flere gange i det forløbne år, 
kommer fra tyskere, som gerne vil vide, om vi har de offi-
cielle lejrlister fra flygtningelejren, så vi kan fortælle dem, 
hvornår de eller deres familie er kommet hertil eller afrejst 
herfra. Officielle lister har vi naturligvis ikke, men vi har 
lavet en database over alle de navne, der er nævnt i vores 
materiale i forbindelse med flygtningelejren, og denne li-
ste undersøger vi naturligvis.

Vi har haft 142 besøgende på arkivet. Der er nogle 
slægter, der er interessante for vores besøgende, bl.a. ef-
terkommerne af en degn fra Ho, Kristian Andreas Hansen, 
og et par smedefolk fra Vrøgum, men naturligvis er et af 
de store trækplastre flygtningelejren samt den efterføl-
gende militærnægterlejr. Vi har haft to besøgende, som 
har været militærnægtere i militærnægterlejren, som blev 
oprettet i resterne af flygtningelejren. Militærnægterlej-
ren bestod fra 1949 til 1959, da nægterbevægelsen var på 
sit højeste. Disse to medbragte en del billeder fra den tid, 
de tilbragte i lejren.

Vi har i 2013 været ni medarbejdere tilknyttet arkivet. 
Nogle kommer en dag om ugen, andre to dage mens nogle 
næsten kommer hver dag, så vi har beregnet, at vi har lagt 
ca. 3.200 timers arbejde på arkivet i 2013. Nogle af disse ti-
mer er blevet brugt på at få sat numre på diverse skole- og 
konfirmandbilleder, og derpå at få personerne navngivet. 
I den forbindelse har vi et godt samarbejde med medbor-
gerhuset, hvor der hver onsdag formiddag samles en del af 
byens ældre, der er meget glade for at hjælpe med navne 
til gamle billeder.

Vi har i 2013 fået renoveret arkivet, idet der er blevet 
sat nye vinduer i og rettet op på nogle af fugerne. Dette 
har fyldt meget i vores hverdag. For det første tog det lang 
tid, før kommunen ville godkende det udførte arbejdet, 
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og for det andet støvede det ganske forfærdeligt, så vi 
kunne bruge lang tid på at gøre rent. Tømreren havde el-
lers lovet os, at de slet ikke støvede, men det ved vi nu, at 
man aldrig skal stole på. Til gengæld regner vi nu med, at 
vores arkiv er fredet i den kommende tid. Medborgerhu-
set, der blev renoveret på samme tid, er i hvert fald blevet 
lovet husly de kommende 10 år.

I det forløbne år har SLA frigivet sin hjemmesideløs-
ning, og efter et endagskursus under SVA har vi forsøgt 
at sætte en hjemmeside op på. Foreløbigt har siden været 
ret statisk, men vi kan dog se, at der stadig er besøgende 
på den. 

Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
Fåborghus, Møllevej 1, 6818 Årre. Tlf.: 72 16 72 75
Åbningstider: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Svend Håhr Kristensen, Fåborgvej 16, Fåborg, 6818 
Årre
Tlf.: 75 19 52 08
E mail: faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk

2013 på Fåborg Lokalhistoriske Arkiv må vi betragte som 
et roligt år i forhold til 2012, som var meget hektisk med 
færdiggørelse af bogen om Fåborg og omegn, som er ble-

Sandsynligvis konfirmander fra Ho-Oxby sogne 3. oktober 1926. 

Foto: Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv.
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vet godt modtaget. Der er solgt mange eksemplarer, og 
der er stadig gang i salget. Vores betænkelighed ved at 
lave bogen var, om der var nogen, der ville købe den, men 
dertil kan kun siges, at vores forventninger er blevet ind-
friet.

Vedrørende arbejdet i arkivet har vi gennemgået alle 
arkivalier, og stemt dem af med indtastningerne i Arkibas. 
Det har vi også gjort med alle vores billeder, så alt det vi 
har på arkivet, er registreret, afstemt og sat i system. Det 
er en dejlig fornemmelse, idet arbejdsbyrden i arkivet i 
fremtiden ikke vil være så stor. Vi får stadig nye afleverin-
ger, både små og store, og stort set samme antal som de 
foregående år. Vi har også nye tiltag i støbeskeen, så der 
bliver også noget at lave fremadrettet.

Til vores aften i byfest-ugen, havde vi fået Marije Ja-
kobsen til at fortælle om, hvordan det er at komme som et 
ungt hollænder-par og overtage et landbrug i Danmark. 
Det var i 1998, men forholdet mellem de unge par holdt 
ikke, og Marije kørte selv landbruget videre. Marije er nu 
dansk gift med Jan Jakobsen, som er uddannet elektriker, 
har taget landmandsuddannelsen og hjælper til med be-
driften. Marije fortalte, at hvis man vil have landbrug i 
Holland, skal der rigtig mange penge til, så de besluttede 
at prøve lykken i Danmark. De faldt for gården Venslund, 
og Per, som de købte gården af fortalte, at det havde væ-
ret spændende, at forhandle og sælge til det unge hol-
landske par. Per og hans kone Inger kommer stadig meget 
ud på gården.

Arkivet holdt åbent hus om lørdagen i byfest-ugen, 
hvor vi udstillede billeder af huse og gårde, som var blevet 
taget til den nye bog. Der kom mange og kiggede, men til 
gengæld har vi svært ved at få besøgende på Arkivernes 
Dag. I eftersommeren fik vi en henvendelse fra borgerfor-
eningen i anledning af deres 90 års jubilæum, som spurgte 
om vi ville bidrage til festligholdelse af jubilæet. Jubilæet 
og Arkivernes Dag var så tæt på hinanden, at vi besluttede 
at slå dem sammen, og holde åbent hus på jubilæumsda-
gen med en udstilling af skolebilleder fra Vrenderup og 
Slebsager.

På arkivets generalforsamling den 20. februar valgte 
Hans Hansen at træde ud af bestyrelsen. Hans Hansen 

har været i arkivets bestyrelse i 20 år, de 18 første som 
formand. Formand Jørgen Sidelmann og arkivleder Svend 
Håhr Kristensen takkede Hans for de mange år, han har 
deltaget i arkivarbejdet. Hans er nærmest synonym med 
arkivet i Fåborg, og det vil han nok også være et stykke tid 
fremover, hvor der stadigvæk vil blive brug for hans store 
viden. Hans Hansen fortalte, at arkivet har været under en 
voldsom udvikling i den tid, han har været der, og nævnte 
nogle af de største bedrifter, han havde været med til, 
bl.a. udgivelse af Fåborg-bogen. Hans Hansen blev hyldet 
af forsamlingen for de mange år i bestyrelsen, for arkiv-
arbejdet i al almindelighed og for arkivarbejdet i Fåborg i 
særdeleshed.        

Horne Sognearkiv
Hornelund 27, 1. sal, Horne, 6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 15.00-17.00 
samt efter aftale med lederen. Juli lukket
Leder: Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 
Varde
Tlf.: 75 26 05 27 / 24 61 55 50
Arkivets postadresse: Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde
E-mail: leifsonderskov43@gmail.com

Året 2013 har på mange måder været aktiv og spænden-
de. Registreringen i Arkibas har været trængt lidt i bag-
grunden for at give plads til mange andre relevante opga-
ver, og selvom vi måske har haft gang i lidt for mange ting, 
så har opgaverne både været spændende og interessante.

Vi har i år modtaget 18 indleveringer, alle med relation 
til sognet. Arkivet har omkring 100 besøgende om året, 
men når vi rykker ud af huset, og har en stand på årets Tor-
vedag, skaber vores lille udstilling stor opmærksomhed, og 
mange af Torvedagens ca. 500 gæster kikker forbi. Arki-
vernes Dag har aldrig været det store tilløbsstykke, men 
de få der kommer, har en hyggelig formiddag med snak, 
kaffe og rundstykker.

Digitaliseringen af alle vore arkivalier og billeder er et 
omfattende stykke arbejde, som vi langt fra er færdige 
med. Vi arbejder på sagen, men der er lang vej endnu. Vi 
har i år fået to meget interessante henvendelser fra nogle, 
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hvis’ forfædre var udvandret til USA i 1887. Det var bl.a. et 
ungt par, som var på bryllupsrejse, der lige kom forbi, for 
at se hvor deres forfædre stammede fra. Den anden hen-
vendelse var fra Morten Lauridsen, som i dag er en aner-
kendt komponist i hele USA, og som for sin musik er blevet 
hædret af den amerikanske præsident. Morten Lauridsens 
tipoldemor Dusine Laura Lauridsen var gift med mejeribe-
styrer Thomas Madsen, og store dele af familien var ud-
øvende musikere. 

Gennem det seneste år har vi lagt lokalhistoriske pub-
likationer på hjemmesiden issuu.com. Det har overrasket 
os, at de 20 publikationer vi har lagt ud, er blevet set af 
over 2.000 personer i 14 forskellige lande. Apropos dette, 
så har vi erhvervet os SLAs hjemmesideskabelon af Word-
Press, til at opbygge en hjemmeside for Horne Sognearkiv. 
Vi er spændt på, hvor meget det vil betyde for vores kom-
munikation fremover.

Arkivet er året igennem blevet betjent af Keld Jo-
chumsen, Kurt Pallesen, Børge Andersen og Leif Sønder-
skov. Endvidere har der været uddelegeret specielle opga-
ver til Kurt Vig Nielsen. 

Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup 
Tlf.: 21 96 31 30
Åbningstid: Mandag kl. 9.00-12.00 (undtagen juli og 
august) samt efter aftale med lederen
Leder: Gregers Grau, Højen 4, 6851 Janderup  
Tlf.: 40 46 04 89
Arkivets postadresse: Højen 4, 6851 Janderup
E-mail: g.grau@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk

2013 har været et normalt år for arkivet, men vi kan med 
stor sorg meddele, at Viggo Mikkelsen døde 7. februar 
2014. Han var gennem alle årene arkivets historiske nøg-
leperson. 

Arkivet har i årets løb modtaget 14 afleveringer, lidt 
færre end sidste år. Det kan nævnes, at vi blandt andet 
har fået lærer og forfatteren Peter Vejrups arkivalier - en 
meget stor samling. Arkivet har været besøgt af 15 perso-

ner. Vi får også en del henvendelser via e-mail og svarer 
med skannede arkivalier og fotos. Vi er stadig godt i gang 
med at skanne billeder til de gamle registreringer, der blev 
oprettet uden billeder. Vi har fået lavet nogle kopier på 
DVD af vores gamle, originale digitaliserede sognefilm. I 
januar 2014 er vi gået på nettet med vores nye hjemme-
side, hvor der er mulighed for at lave søgning på personer, 
ejendomme og foreninger i det indlagte registreringspro-
gram mini-Arkibas. 

Vi har til arkivet lavet et interview på DVD med fhv. vogn-
mand Hansen. I 2014 vil vi være med på udstillingen Folk 
og Kultur på Janderup skole fra 5. til 13. juli med compu-
tere og billeder fra arkivet.

Hvert år bliver vores årsberetning og det reviderede 
årsregnskab lagt frem til efterretning på Janderup Sogne-
forenings ordinære generalforsamling. Dette gøres, fordi 
arkivet er stærkt tilknyttet til sognet og også for at gøre 
arkivet synligt i lokalsamfundet. Vi får årligt et kommunalt 
tilskud, så det bør have almen interesse at vide, hvordan 
vi forvalter midlerne. Vi vil igen i år takke alle, der har vist 
interesse for arkivet. Husk vi er sognets hukommelse, og 
den er stor.

Krigsveteraner fra Janderup Sogn fotograferet i 1914 på 50-årsdagen 

for slaget i 1864 ved Dybbøl. Fra venstre er det fhv. kroejer O. F. Peter-

sen, Horne, fhv. gårdejer Bennet Nielsen, Janderup, sparekassedirektør 

S. M. Sørensen, Varde og fhv. gårdejer J. Chr. Jensen, Hyllerslev. Foto: 

Janderup Lokalhistoriske Arkiv.
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Næsbjerg Sognearkiv
Troesmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Aage Tirsgaard, Skoleparken 23, Næsbjerg, 6800 
Varde. Tlf.: 75 26 73 11
Arkivets postadresse: Skoleparken 23, Næsbjerg, 6800 
Varde
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com

Alt, der falder ind under begrebet EDB/IT, fylder rigtig 
meget i vores arkivhverdag. Det er en velsignelse, når det 
fungerer, men vendes til en kraftig udfordring, når det går 
i stykker. For hvem kan løse de IT-problemer, der med 100 
% sikkerhed vil opstå hen ad vejen? På vores arkiv har vi 
desværre ikke en ekspert, der stille og roligt kan klare pro-
blemerne, når de opstår. I Næsbjerg må vi derfor ud i byen 
og hente den nødvendige hjælp, når problemet vokser os 
amatører over hovedet. En medarbejder, der kan løse vore 
daglige IT-problemer, er vores højeste ønske for 2014.

Skovlund Sognearkiv
Solbakken 2 B, Skovlund, 6823 Ansager
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 19.00-
21.00 samt efter aftale
Leder: Niels Winter Christensen, Bjælkager 8, Skovlund, 
6823 Ansager. Tlf.: 76 98 00 15
Arkivets postadresse: Bjælkager 8, Skovlund, 6823 Ansager
E-mail: skovlundsognearkiv@skylinemail.dk
Hjemmeside: www.skovlundsognearkiv.dk

Det forgangne år har ikke adskilt sig væsentligt fra de 
foregående. I 2013 har arkivet i alt modtaget 36 afleve-
ringer, som er på niveau med sidste år. Blandt det afle-
verede kan bl.a. nævnes: Fotografier vedr. Hovedgaden 8, 
fotografier fra Hagemanns samling, fotografier vedr. smed 
Heinze, ejendomspapirer, materiale vedr. Mølby-slægten 
og meget andet. Til alle givere siger arkivet mange tak, for 
det der er afleveret i årets løb.

På Arkivernes Dag lørdag den 9. november havde ar-
kivet åbent med en udstilling af fotografier optaget af 
Anna Marie Therkildsen. Ved samme arrangement spillede 

Anna Marie Jensen og Benny Drevsen på Anna Maries kla-
ver, som nu er i arkivets eje. Som noget nyt havde arkivet 
åbent i to weekender til familie/slægtstræf i Skovlund, 
hvor arkivet var rigtig godt besøgt. Vi har også deltaget i 
to aftener med kursus om genoplivning og i brugen af en 
hjertestarter. 

Rigtig mange scrapbøger med udklip fra aviser er nu 
færdige, og kan ses i arkivet. Holger Christensen er i skri-
vende stund ved at ved at gøre de sidste scrapbøger med 
»Kontakt« færdige. Den gamle video om Skovlund er ble-
vet digitaliseret, og kan endnu købes for 50 kr. i arkivet. 
Ansager Sogns Historie er blevet skannet og lagt på arki-
vets elektroniske boghylde. Af praktiske årsager er bogen 
delt op i fire dele, og de er fra det øjeblik, de er blevet lagt 
ud på nettet, blevet søgt og læst rigtig mange gange. Iføl-
ge statistikken kan man se, at der er interesserede i mange 
lande. Arkivet vil selvfølgelig fortsætte med at lægge rele-
vante artikler og publikationer på nettet fremover. Arkivet 
har i 2013 også anskaffet en projektor til brug for arrange-
menter og lignende. 

En stor tak medlemmerne af arkivets støtteforening, 
Skovlund Sognearkivs Venner, hvor støtten også i 2013 har 
været til stor hjælp for arkivet.

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscentret Birgittegården, Falkevej 4, Sig, 6800 
Varde. Tlf.: 75 26 47 08
Åbningstid: Sidste tirsdag hver måned kl. 19.30-21.30  
eller efter aftale 
Leder: Gunnar Andreasen, Thorstrupvej 96, Sig, 6800 
Varde. Tlf.: 75 26 42 42
Arkivets postadresse: Thorstrupvej 96, Sig, 6800 Varde
E-mail: tsarkiv@hotmail.com

Det har været et stille og roligt år. Vi har fået 20 afleverin-
ger. De to største er fra et dødsbo og noget materiale fra 
Ejvind Busk, fra dengang han var historisk konsulent.

Vi havde sognefilmen til at køre i et af klasselokalerne 
på skolen til aktivitetsdagen, da vi fejrede at Sig var blevet 
årets landsby. Sognefilmen er optaget i 1962, og efterhån-
den er der mange af personerne, som det er svært at huske 
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navnene på. Vi har fået filmen overspillet fra video, så den 
nu kan ses på computeren. Vi har undersøgt, om der kan 
lægges tekst på den i form af tale eller skrift. Det er ikke 
så nemt, og skal vi have professionel hjælp bliver det dyrt. 

Den ældste medarbejder er stoppet, og i en periode 
havde vi en ny under oplæring til indtastning af Arkibas, 
men han er blevet syg, og vi kan ikke forvente, at han 
kommer mere. I begyndelsen af 2014 begynder en ny, som 
vil prøve arbejdet i arkivet.

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Søndergade 38, 6862 Tistrup
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Svend Svendsen, Elmevej 10, 6862 Tistrup  
Tlf.: 75 29 92 80 
E-mail: tistruparkiv@bbsyd.dk

I løbet af året har vi haft to udstillinger. I august deltog vi 
i Varde Å-dag med en udstilling i Hodde Forsamlingshus 

med billeder af Varde Å m.m. Der kom rigtig mange be-
søgende. I december havde vi en stand ved Janusmessen, 
hvor vi viste en billedserie af bygninger m.m. i vores om-
råde, og fik en snak med de besøgende.

I oktober var vi i Tistrup Voksenklub, hvor vi viste bil-
leder og fortalte om huse før og nu i Tistrup. På Arkivernes 
Dag var besøgstallet meget lille. Vi havde heller ikke lavet 
nogen særlig udstilling. Vi har i årets løb haft 86 besøg 
og henvendelser. Der er indkommet 30 afleveringer. Den 
største var en aflevering fra Søren Knudsens Købmands-
forretning, der lukkede den 30. november. I afleveringen 
var der arkivalier tilbage fra 1920erne. Ud over materia-
lerne fik vi også foræret hylder af Søren Knudsen. Vi siger 
tak for det hele. Desuden fik vi videoklip fra TistrupNews. 
I årets løb har vi fået 63 videoklip. Vi har opfordret folk til 
at komme med billeder, især hus- og gårdbilleder. Det er 
begyndt at virke.

Vi forsætter med at registrere billeder i Arkibas, og er 
nu ca. halvvejs igennem billedarkivet. Vores arkivalier og 
billeder kan søges via mini-Arkibas under Tistrup-Hodde 

Fra aktivitetsdagen med optog 

gennem Sig. Foto: Thorstrup 

Sognearkiv.
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Lokalhistoriske Arkiv på hjemmesiden for Varde Kommu-
nes arkivsamvirke. 

I august flyttede plejehjemmet ud i de nye bygninger. 
Tilbage i Tistruplund er så arkivet og hjemmesygeplejer-
skerne. Bygningerne er sat til salg, men der er håb om, at 
arkivet kan blive i bygningerne sammen med hjemmesy-
geplejerskerne. Foreløbig skal bygningerne huse børneha-
ven, mens den gamle børnehave nedrives, og der bygges 
en ny børnehave på samme grund.

Varde Lokalhistoriske Arkiv
Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde. Tlf.: 75 22 37 74
Åbningstid: Mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00-12.00
Leder: Knud Andreasen 
E-mail: info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
Hjemmeside: www.varde.lokalarkiver.dk

Arkivets åbningstid er fortsat tre dage om ugen, men der 
er normalt medarbejdere til stede hver formiddag, og så-
dan opfatter arkivets brugere det også. Under råd-
husets renovering er der en lidt besværlig adgang til 
arkivet gennem biblioteket, men en rimelig skiltning 
ser ud til at sikre os et nogenlunde uændret besøgs-
tal. 

Ved udvist sparsommelighed kom arkivet gen-
nem 2013 med nogenlunde styr på økonomien, og 
det ser lysere ud fremover, ikke mindst fordi vi i 2013 
for sidste gang har betalt omkring 7.000 kr. for for-
sikringer. Forsikringerne er opsagt med udgangen af 
året, og i stedet træder en forsikringsfond oprettet 
af Arkivsamvirket for Varde Kommune og fælles for 
kommunens 18 arkiver. Foreløbigt har indbetalin-
gerne til forsikringsfonden kunnet tages af samvir-
kets fælles midler, men der vil sikkert i et par år blive 
nødvendigt med indbetalinger fra hvert enkelt arkiv. 
Fremadrettet har arkivet fokus på salg af kopier af 
forskellig art. Der er her et potentiale, som bør ud-
nyttes bedre. En del af arkivets omkostninger stam-
mer fra registrering og ompakning af afleveringer. 
Det koster os penge at tage imod sagerne, og derfor 
må brugerne også betale for at få adgang til dem.

I årets løb har arkivet modtaget i alt 55 afleveringer. Her 
følger nogle eksempler: Optagelser fra debat om kaser-
nens fremtid fra Sønderjyske Artilleriregiment, dias fra 
Varde Andelsmejeri, bygningstegninger over rådhuset fra 
minimurerne, 550 private breve fra Argentina til en familie 
i Varde, tegninger vedr. Varde Staalværk, materiale vedr. 
projekt Sydvestjysk Idrætshøjskole og materiale vedr. Jagt-
selskabet Sdr. Plantage.

Det meste af fotograf Hagemanns arkiv kom i hus i lø-
bet af 2013, og Kurt har ompakket størstedelen af de man-
ge glasplader. Vi gætter på omkring 40.000 stk., når det 
hele er samlet i arkivets kælder. Med afleveringen fulgte 
de protokoller, fotografen har registreret optagelserne i. 
Oplysningerne bliver nu tastet ind, og gør det muligt at 
fremsøge et ønsket billede. Arkivets direkte udgifter ved 
modtagelse og håndtering af denne samling bliver om-
kring 20.000 kr. Som nævnt ovenfor koster det os penge at 
tage imod arkivalier og billeder. 

Glaspladerne fra fotograf Hagemanns arkiv er nu ompakket og forsvarligt opbevaret. 

Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.
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Arkivet har sammen med museet lavet en plancheudstil-
ling om Kvicklys historie. Historien er beskrevet på tre ban-
nere, som blev ophængt i forretningens indgangsparti og 
præsenteret i juni. Udstillingen fik god opmærksomhed, 
og vi arbejder videre med idéen på andre lokaliteter under 
den fælles betegnelse »Kend din by«. På kulturnatten den 
30. august udstillede vi ældre matrikelkort sammen med 
en komplet samling luftfotos af Varde optaget af det ame-
rikanske luftvåben i 1954. Året før brugte vi en del penge 
på plancher med motiver fra Varde Staalværk. Plancherne 
er siden udlånt til artillerimuseet, hvor de er i de rette om-
givelser. Artillerimuseet har til huse i bygninger, der en-
gang var en del af stålværket. Arkivlederen har vist rundt 
et par gange i rådhuset og fortalt om husets historie. Det 
er blevet til to forskellige foredrag i Medborgerhuset og 
et enkelt i Hovborg den 4. maj. I løbet af sommeren fik 
vi med god hjælp af Ole Nørskov og Christian de Thurah 
lavet endnu en bog med historier og billeder fra Varde ba-
seret på Thyge Clausens tekster til arkivets billeder. Bogen 
blev præsenteret på Arkivernes Dag i november af Claus 
Friisberg, og kulturudvalgsformand Lisbet Rosendahl tog 
sig tid til at komme forbi, selv om det var lige op til kom-
munalvalget. Det er også blevet til en artikel i Fra Ribe 
Amt om en våbennedkastning ved Ansager under 2. Ver-
denskrig. 

I løbet af året er arkivets hjemmeside blevet lukket og 
erstattet af en ny. Det er via arkivets hjemmeside, man kan 
få adgang til mini-Arkibas, som er en mindre, udvalgt del 
af arkivets database. Den besøges omkring 200 gange pr. 
måned, og vi kan se på forespørgslerne, at mange brugere 
har søgt i mini-Arkibas, inden de henvender sig direkte.

Vi har nu et udkast til en kassationsplan, som skal afprø-
ves på konkrete opgaver. Hvordan håndterer vi billeder? 
Hvordan håndterer vi et stort erhvervsarkiv som Vestba-
nens? Et andet indsatsområde er arkivets store samling af 
aviser, som er meget brugt, og fortsat skal holdes ved lige. 
Vi skal sikre en optimal opbevaring af aviserne og finde 
frem til den bedste metode til kopiering fra aviserne, der 
ofte er i dårlig stand. Avispapir er af en dårlig kvalitet, og 
en digitalisering af aviserne er helt urealistisk, så vi må 
passe på aviserne. 

Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, Starup, 7200 Grindsted
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-16.00 samt 1. tirsdag hver 
måned kl. 18.00-20.00 
Leder: Tage Christensen, Torvevænget 4, Starup, 7200 
Grindsted. Tlf.: 75 33 70 48
E-mail: arkivstarup@gmail.com

Arkivets bestyrelse og frivillige medarbejdere har i 2013 
forsat arbejdet med at gøre arkivet mere synligt i lokal-
samfundet, og i forbindelse med generalforsamlingen i fe-
bruar 2013 havde arkivet hyret en gammel »Starup-dreng« 
til at fortælle om sin tilværelse under temaet »Hvor blev 
de af«. Der var stor interesse og mange fremmødte til ge-
neralforsamlingen.

Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at hverve 
medlemmer, og der har været afholdt flere arrangemen-
ter, bl.a. en sommerudflugt sammen med pensionistfor-
eningen, vi har deltaget i byens torvedag, hvor vi havde 
mange besøgende, og vi har afholdt et fællesmøde med 
arkiverne i den gamle Helle Kommune. Mødet blev afholdt 
i vores arkiv, og de forskellige aktiviteter og problemstil-
linger i de enkelte arkiver blev drøftet. Herudover har vi i 
november måned deltaget i Arkivernes Dag. Der har i 2013 
været en lille nedgang i medlemsantallet fra 253 til 239. 

Bestyrelsen og medarbejder har i fællesskab istandsat 
arkivets lokaler, og vi har udvidet lokalerne, så medarbej-
derne nu har et arbejdsrum med et godt EDB-system. Vi 
er godt i gang med registreringen af arkivalier og billeder 
i Arkibas, og vi er pt. i gang med at skanne gamle lysbil-
leder, registrere nedlagte gravsteder, fotografere byens 
huse, der herefter skal registreres i Arkibas, sortere avis-
udklip, forsøge at sætte navne på gamle konfirmandbille-
der, sportsbegivenheder og andre arrangementer, som der 
er indleveret fotos af til arkivet. Alt i alt ligger der forsat 
mange timers arbejde forude, inden vi er ajour med regi-
streringen.

Vi har stadig nogle eksemplarer på lager af den flotte 
fødselsdagskalender, vi fik udarbejdet i forbindelse med 
»Bonderøvsmarkedet« i 2012. Kalenderen sælges for 50 kr. 
Arkivet har fire medarbejdere, og bestyrelsen deltager ak-
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tivt i arbejdet med sortering, indskanning af materiale m.v., 
og der træffes altid mindst fire-fem personer på arkivet i 
åbningstiden. 

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod. Tlf.: 30 32 25 15 
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00
Leder: Frede Møller Kristensen, Storegade 18, 1. sal, 6870 
Ølgod. Tlf.: 75 24 43 00
E-mail: arkivolgod@hotmail.com

Her ved slutningen af 2013 skal vi til at gøre op, hvad der 
i grunden er sket i det forløbne år. Arkivmedarbejderne 
er travlt beskæftiget med at få lokaliteterne indrettet på 
den mest hensigtsmæssige og praktiske måde. Arbejdet 
på arkivet står og falder på den frivillige medarbejderstab, 
som alle sidder inde med et bredt lokalkendskab med bag-
grund i et tidligere aktivt arbejdsliv i lokalområdet, hvilket 
kommer arkivet til gode. 

I samarbejde med Varde Museum har arkivet været med 
til at fremfinde billedmateriale til en touchskærm, der skal 
opsættes i museet. Projektet er tænkt som en del af digita-
liseringen af det nye museum. Dette arbejde fortsatte hen 
over hele året. Sideløbende hermed modtog vi arkivalier 
fra forskellige foreninger, der er ved at blive nedlagt og 
flyttet som led i en hel ny kommunal struktur. I forbindelse 
hermed har vi modtaget arkivalier fra bl.a. Krusbjerg Bor-
gerforening.

I forbindelse med at Danske Bank lukkede sin afdeling i 
Ølgod, og flyttede kundebetjeningen til Varde, fik arkivet 
lov til at tage del i tømningen af kælderen. Herved frem-
kom mange protokoller m.m. fra Ølgod Sparekasse, hvad 
vi nu er i gang med at sortere og registrere. Endvidere kom 
18 scrapbøger med udklip og billeder fra Ølgod Sparekas-
se, Bikuben og BG-Bank frem i dagens lys, og disse arkiva-
lier opbevares nu i arkivet. 

I arkivet er vi fortsat optaget af de tidligere bragte ind-
læg i JyskeVestkysten om Historiske personer, og planen 
om en bogudgivelse tager mere og mere fast form. Bogen 
»Historiske personer i Ølgod & Omegn« kan købes på arki-
vet til en pris af 100 kr. pr. stk.

På Højskoledagen, der arrangeres af Ølgod Menighedsråd, 
KFUM & K, Ældresagen og Grundtvigs Foredragsforening, 
havde arkivet en del af dagen åbnet dørene for interes-
serede, og det var glædeligt at se, at ikke færre end ca. 70 
besøgene havde fundet vej ind til os. I det store vindue ud 
mod Vestergade har vi fremvist foreningsbilleder, gadebil-
leder osv., og det er hensigten, at der med passende mel-
lemrum vil ske en udskiftning.

Der arbejdes fortsat med at få så mange arkivalier som 
mulig lagt ud på nettet, så der skulle være mulighed for 
at søge materiale frem fra Ølgod-Strellev Lokalhistoriske 
arkiv.

Øse Sognearkiv
Solhøjvej 1, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskovvej 102, Nordenskov, 
6800 Varde. Tlf.: 75 29 82 12
Arkivets postadresse: Sønderskovvej 102, Nordenskov, 
6800 Varde
E-mail: aage-meldgaard@mail.dk

2013 har været et stille år. Vi har haft lukket i ca. et halvt 
år da bygningen, vi havde til rådighed, skulle nedrives for 
at skaffe flere parkeringspladser til ældrecentret. I stedet 

Erik Hestehave i gang med billedregistrering i Arkibas. Foto: Ølgod-

Strellev Lokalhistoriske Arkiv.
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har vi fået nye lokaler på 1. sal på det gamle alderdoms-
hjem. Det er virkeligt dejlige lokaler med rigtig god plads. 
Ved åbningen havde vi besøg af 95 gæster, og modtog ved 
denne lejlighed en del billeder. Arkivet har arrangeret en 
heldagstur til Frøslev-lejren og Dybbøl, hvor 48 personer 
deltog. Fra 1. januar har vi en medhjælper mere på arkivet.

Årre Lokalhistoriske Arkiv
Årre Skole, Skolegade 25 1. sal, 6818 Årre
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 (oktober-marts).  
1. torsdag hver måned resten af året
Leder: Arne Asp Sørensen, Møllehøjen 7, Fåborg, 6818 
Årre. Tlf.: 75 19 28 40 
Arkivets postadresse: Møllehøjen 7, Fåborg, 6818 Årre
E-mail: aarrelokal@hotmail.com
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk

Ved et tilbageblik på året, der er gået, kan vi fra arkivet 
side rose os selv med, at vi nåede det, vi gerne ville på 
grund af stor aktivitet. Det ville unægtelig være mere util-
fredsstillende, hvis vi slet ingen historie havde og ingen 
udvikling til at videreføre historien. Hvad dette angår, har 
vi i Årre Sogn en meget spændende og velbeskrevet hi-
storie, og vi oplever imødekommenhed, når vi forsøger at 
beskrive den lokale historie, som netop foregår og er fore-
gået i vores generation. 

Den ældgamle historie om Årre Sogn (ca. 500 år før vor 
tidsregning) kan ingen fra den tid naturligvis beskrive, 
men trods dette arbejder arkæologer hermed, og er en 
hjælpende instans, der meget gerne deler deres forsk-
ningsresultater med os, hvilket vi har modtaget med tak 
flere gange i de forløbne år. Varde Museum har foranledi-
get, at et udendørs infocenter vedrørende den store grav-
plads i Bryndumsager er blevet etableret på Trehøjevej, 
og desuden forsynet os med spændende fotos fra udgrav-
ningsarbejdet. Den skrevne historie om Årre Sogn burde 
vel være lidt mere konkret, men meget er alligevel fra før 
den tid, hvor det var hver mands evne, at kunne skrive, så 
der ligger mange dokumenter skrevet med gotisk hånd-
skrift af uddannede skriverkarle, præster og degne m.v., 
som er umulige for os at læse. Heldigvis er noget af det 

renskrevet til nutidsdansk, og det må være en af vores op-
gaver at videreføre dette til kommende generationer. 

Mængden af historiske informationer m.v., har gjort 
det nødvendigt at registrere digitalt, og dermed må man 
formode, at det kan læses mange år frem i tiden. Midt 
i dette arbejde befinder vi os i disse år, og forhåbentlig 
vil der fremover være frivillige, der vil opretholde sognets 
historie ved at bidrage med registrering af såvel tekst som 
billeder. Arbejdet er meget spændende og udfordrende, 
men kravene til computerkendskab er påkrævet, og man 
må håbe, at dette samt den historiske interesse er sam-
menfaldende. For tiden er vi syv medlemmer, samt to fri-
villige hjælpere, der samarbejder i et fortrinligt team, med 
hver sine opgaver. Fem arbejder med computer-relaterede 
opgaver, to med interviews af personer og to med klargø-
ring af materialer til registrering. 

Arkivet har også et godt samarbejde med sognets øv-
rige foreninger og beboere i det hele taget. Det har i 2013 
for eksempel resulteret i et nyt tiltag med udgivelsen af et 
nyt sogneblad, hvor borgerforeningerne i Fåborg og Årre, 
Boldklubben i Årre, Fåborg-Vrenderup Idrætsforening, en 
borgergruppe i Hjortkær samt menighedsrådene i Fåborg 
og Årre er ansvarshavende, og annoncører bærer det øko-
nomiske ved bladets trykning og distribution. Lokalhisto-
risk stof fra arkivet er velvilligt tildelt spalteplads i bladet, 
som udkommer fire gange årligt. Som tidligere anført 
synes vi at opleve interesse for vores arbejde, herunder 
de arrangementer som vi deltager i, og har også i 2013 
modtaget en del afleveringer samt serviceret nogle slægts-
forskere. Vi har imidlertid undladt at deltage i Arkivernes 
Dag, da dette ikke har været nogen succes. 

Medlemstallet har været en smule faldende, hvilket 
skyldtes en ændring i opkrævningsmetoden, som vi har 
rettet, og tror vil vende tilbage til tidligere medlemstal. 
Ved vores årsmøde havde vi igen god tilslutning, med det 
gentagne tema: »Hvor blev de af?« Dette år med en tid-
ligere Årre-pige, Edith Hollænder (gift Hansen), som for-
talte om hendes opvækst i en spændende familie, hvor så-
vel far som bror var meget opfindsomme, og hendes bror 
Arne Hollænder på egen hånd byggede to flyvemaskiner.
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Vejen Kommune

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn
Biblioteket, Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf.: 75 38 16 70 
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 samt efter aftale med 
lederen
Leder: Ellen Sørensen, Vestervang 136, 6650 Brørup  
Tlf.: 75 38 14 37
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk

Så har vi atter afsluttet et travlt år med allehånde gøre-
mål. Alle arkivets glasplader, som har stået i en årrække, 
er skannet ind. Det er skønt, at vi nu har fået mulighed 
for det. Ligeledes er vores videobånd blevet overspillet til 
DVD, og vedrørende billedregistreringen er vores efter-
slæb fra Arkibas3 nu ved at være indhentet, idet der er 
indskannet 2.500 billeder.

Af en fremsynet borger har vi lånt et fotoalbum, hvor er 
rigtig mange fotos af forskellige nye tiltag i byen, nedriv-
ning af huse, nybyggeri, nye butikker m.m. Disse billeder 
er også skannet ind. Vi har hentet et par flyttekasser ar-
kivalier på loftet af en gård, hvor slægtningene ikke var 
interesserede i noget af det. Vi måtte tage det, vi mente at 
kunne bruge. Der er gået en del tid med at rengøre, rette 
ud, registrere og skanne billeder derfra. 

Vi mangler stadig at få en del af vore arkivalier omregi-
streret til Arkibas. Det går langsomt, fordi der er så mange 
opgaver, der synes mere påtrængende, og sagerne kan jo 
findes via vores kartotekssystem. Tiden bruges bl.a. til at 
besvare e-mails nogenlunde hurtigt, og dem får vi stadig 
flere af, ligesom den årlige udgivelse af årsskriftet optager 
os en del. Arbejdet med billeder fylder også meget, idet 
vi får mange, og diskuterer forskellige ting omkring co-
pyright osv. Det er også spændende, og vi mangler aldrig 
samtalestof. Hvad vi derimod mangler er en medarbejder 
mere, som kan sættes til at registrere i Arkibas. 

I oktober havde vi arrangeret en billedaften. Holger 
Busch Nielsen viste os en billedkavalkade med billeder af 
»Brørup i fortid og nutid«. Der var 25 besøgende til dette 
arrangement. I november fravalgte vi at afholde Arkiver-
nes Dag. På grund af arbejdspres kunne vi ikke overskue 
arbejdet med en udstilling, og i stedet holdt vi åbent hus 
med kaffe på kanden. 

Af kurser er vi nu en lille flok, der har taget de tre før-
ste moduler af SLAs arkivmedarbejderuddannelse. Det er 
gode kurser, som giver et godt indblik i tingene, og vi kom-
mer hver gang hjem med nye ideer. Vi har været glade 
for at deltage i kurserne, og ser frem til at modul 4 og 5 
afholdes her i området.

Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2, 6622 Bække
Åbningstid: Tirsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale 
Leder: Søren Frederiksen, Tværvej 10, 6622 Bække  
Tlf.: 75 38 97 06
Arkivets postadresse: Tværvej 10, 6622 Bække
E-mail: fredensbo@profibermail.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/lokalarkivet
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Året 2013 har været et rigtigt godt år for arkivet. Vi har 
fået bedre plads, flere besøgende og muligheder for at 
arrangere udstillinger m.m. - simpelthen alt det vi ønskede 
os. Desuden er det blevet sjovere og mere hyggeligt at 
komme på arkivet. Nu kan vi lave en kop kaffe, og vi kan 
også komme på toilet, hvis det er dét, vi trænger til. Det 
hele skyldes, at vi har fået nye lokaler. Lad os tage det med 
lokalerne først.

Ved årets begyndelse var der ikke meget der tydede på, 
at vi inden sommerferien skulle sidde i nye lokaler. De til-
kendegivelser, vi havde fået fra borgmesteren i 2012, var 
ikke særligt positive, snarere det modsatte, men i januar 
2013 blev vi sammen med lokalrådet og turistforeningen 
indkaldt til et møde med repræsentanter fra Vejen Kom-
mune, og da var der helt andre boller på suppen. Mødets 
udgangspunkt var nu et forslag angående rutebilstatio-
nens fremtidige anvendelse, som vi sammen med lokalrå-
det og turistforeningen havde fremsendt til kommunen 
den 1. juli 2012. Vi fik meget hurtigt en aftale på plads, 
og allerede den 12. marts 2013 besluttede byrådet at stille 
bygningen til rådighed for foreningerne på visse betin-
gelser angående tilsyn med området omkring bygningen. 
Umiddelbart efter fik vi lov at starte renoveringen. Arki-
vets lokaler skulle tapetseres, males og samtlige rum skulle 
have ny gulvbelægning. Samarbejdet med Vejen Kommu-
nes Byggeservice var fortrinligt. Så snart vi havde fjernet 
det gamle tapet og gulvbelægning, så kom håndværkerne. 
Den 3. maj kunne vi gå i gang med rengøring efter hånd-
værkerne, og den 9. maj var alle arkivalier flyttet til rute-
bilstationen. Efterfølgende var det selvfølgelig et større ar-
bejde at få det hele på plads, men også det gik forholdsvis 
hurtigt, efterhånden som vi fik tilstrækkeligt med reoler. 

Nu havde vi plads, men vi manglede møbler, computere 
og meget andet. Vi troede, at vi havde et problem, men 
faktisk er det hele kommet næsten af sig selv. Vi forhørte 
os forskellige steder og mødte utrolig stor velvilje, og da vi 
den 23. juni sammen med turistforeningen og lokalrådet 
holdt åbent hus, havde vi faktisk alt, hvad vi skulle bruge 
af møbler og inventar.

Der har været meget at gøre i forbindelse med flytnin-
gen, men det er selvfølgelig stadig arkivets hovedformål 

at indsamle, registrere og bevare alle former for arkiva-
lier. Det er der også blevet tid til i 2013. Vi har modtaget 
og journaliseret ca. 40 nye afleveringer fordelt på billeder 
og arkivalier. Især har vi fået mange billeder, hvilket må-
ske også skyldes at vi er godt tilfreds med kopier, når vi 
ikke kan få originalerne. Vi har efterhånden en betydelig 
samling af billeder. Foreløbigt har vi registreret ca. 1.300, 
men når vi engang bliver færdige, vil vi have mere end det 
dobbelte. Vi har også modtaget gamle foreningsprotokol-
ler fra Torsted Forsamlingshus og Torsted Vandværk, men 
vi har generelt et problem med foreningsarkiver efter at 
alle referater bliver ført på computer. Referater fra besty-
relsesmøder og generalforsamlinger bliver ikke i samme 
omfang afleveret til arkivet. Vi vil forsøge at være mere 
aktive på det område i den kommende tid.

Årsskriftet »Glimt fra Bække og Veerst Sogne« kom 
også i år på gaden omkring 1. december og indeholdt bl.a. 
artikler om Bække Stadion og Anlæg, som efter en teg-
ning af planteskoleejer Aksel Olesen, Kolding (Geografisk 
Haves grundlægger), blev anlagt 1942-43 og dermed hav-
de 70 års jubilæum, samt om Bække Bageri, som har holdt 
byen med brød siden 1913. Det er vigtigt for os at holde 
bladet kørende, idet medlemmerne er glade for bladet, 
som tiltrækker flere medlemmer og dermed styrker øko-
nomien. Pt. har vi ca. 100 medlemmer.

Vi har en markant stigning i antal af besøg, efter at vi er 
flyttet ind i de nye lokaler. Siden vi flyttede, har vi haft i alt 
46 besøg i normal åbningstid, og desuden har der selvføl-
gelig været mange mennesker gennem huset i forbindelse 
med åbningen den 23. juni og ved Arkivernes Dag den 9. 
november. Mange forespørgsler om lokalhistoriske emner 
modtages pr. e-mail. Som sædvanligt er det især slægtsfor-
skere, som benytter denne mulighed, men også tilflyttere 
søger oplysninger om den nyerhvervede ejendom. Vi har i 
år modtaget og besvaret 24 henvendelser af den art, og i 
langt de fleste forespørgsler har vi kunnet hjælpe. 

Årets arrangementer blev ikke helt som planlagt, idet en 
byvandring udgik af programmet på grund af flyttetravl-
hed. Til gengæld kunne vi den 23. juni sammen med turist-
foreningen og lokalrådet vise hele huset frem i forbindelse 
med den officielle åbning. Det var en rigtig god dag. Man-

Til Indhold
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ge mennesker var mødt frem, da borgmesteren erklærede 
huset for åbent. I arkivet samlede der sig stor opmærksom-
hed om de gamle billeder, som kørte i et diasshow på to 
skærme, og mange kunne næsten ikke slippe de bind med 
kronologisk ordnede avisudklip, som var lagt frem.

Gamle billeder har stor interesse blandt medlemmerne. 
Det fornemmede vi ikke mindst på generalforsamlingen, 
som blev afholdt den 25. februar. Efter generalforsamlin-
gen viste vi en række billeder, som vi manglede oplysnin-
ger til, og derfor bad vi medlemmerne hjælpe os. Og jeg 
skal love for, at vi fik hjælp. Rigtig mange oplysninger blev 
noteret.

Den 21. oktober havde vi besøg af forhenværende dyr-
læge Kurt Skov Madsen, som gennem en lang årrække bo-
ede i Bække. Under overskriften »Her er mit liv«, fortalte 
han om sit liv og virke. Kurt Skov Madsen er en god fortæl-
ler, og de fremmødte fik en rigtig god oplevelse.

På Arkivernes Dag den 9. november holdt vi åbent hus 
og inviterede folk ind for at se lokalerne, vore samlinger 
samt den fotoudstilling, som vi i anledning af Bække An-
læggets 70 års jubilæum havde arrangeret lige inden for 
døren. Der var mange kunder i butikken den dag, og hel-
digvis var tilstrømningen jævnt fordelt over hele dagen. 
Interessen var stor og dagen igennem blev der studeret 
billeder, avisudklip m.m. Meddelelser om arrangementer 
m.m. er som tidligere år blevet givet gennem nyhedsbre-
vet Arkiv-Nyt, som udsendes til medlemmerne efter behov 
og altid før et arrangement.

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Vestergade 17, 1., 6670 Holsted. Tlf.: 75 39 20 10
Åbningstid: Onsdag kl. 14.00-18.00 samt efter aftale med 
lederen
Leder: Klaus Hansen, Foldingbrovej 13, 6670 Holsted  
Tlf.: 75 39 33 61
E-mail: Holsted-Lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk

Endnu et år er gået. Et år som har budt på lidt af hvert. Vi 
har som sædvanligt haft et travlt år på arkivet, hvor an-
tallet af henvendelser har været lidt højere end sidste år, 

nemlig 319 i 2013 mod 284 året før. Vi har i 2013 haft to 
henvendelser i almindelig brevform. Alle øvrige henven-
delser har været enten ved personligt fremmøde eller via 
elektroniske medier.

Vores hjemmeside, som blev etableret i 2010, er ifølge 
statistikken blevet besøgt fra omverdenen. Vi har haft be-
søgende på hjemmesiden fra så fjerne lande som Sydafri-
ka, Rusland, Ukraine og USA. Vi har forsøgt at opdatere 
hjemmesiden ca. hver anden måned. I 2013 har vi haft i alt 
3.697 besøgende på hjemmesiden.

Antallet af afleveringer er mindre end sidste år, nemlig 
53 registrerede afleveringer i 2013 mod 82 for 2012. Et par 
af disse afleveringer har været omfattende, og har affødt 
meget arbejde med at lave henvisninger, og har derfor ta-
get rigtig lang tid. Tilbage i 2011 fik vi to store afleveringer 
af billeder. Den ene var pressebilleder fra Jyske Vestkysten, 
og den anden billeder fra Ugeavisen. Disse afleveringer 
har affødt et stort registreringsarbejde, som vi endnu ikke 
er færdige med. Vi har arbejdet med disse billeder i hele 
2013, og håber at blive færdige i 2014.

Vi har i årets løb også fået lagt en del ikke-pressebille-
der ind i Arkibas omkring ejendomme. Vi er i 2013 blevet 
færdige med at få lagt ejendomsbillederne ind i Arkibas. 
Nye ejendomsbilleder bliver lagt ind kontinuerligt. Des-
uden er vi begyndt at registrere billeder i Arkibas fra ar-
kivfondssagerne, hvad vi hidtil ikke har gjort. Den store 
aflevering tilbage fra 2006-2007 fra Holsted Erhvervs- og 
Turistråd, blev vi færdige med i 2013. 

Som sædvanlig har vi overtaget udklip af lokalt stof fra 
Lydavisen, omkring 100 sider er det blevet til. En stor tak 
skal lyde til de frivillige personer, der klipper og klistrer. 
Det er ikke så meget som tidligere, men vi er siden 2012 
blevet enige om, at vi ikke klipper så intensivt, da vi har 
JyskeVestkysten i arkivet. I de nye lokaler har vi fået arki-
veret aviserne med JyskeVestkysten, og har i løbet af 2013 
fået de sidste for 2012 samt 1. og 2. kvartal af 2013. 

I december 2012, blev vores lokale »Sørensen-bande« 
sendt ned for at tømme Den Danske Bank i Holsted. Ban-
ken lukkede sin filial, og vi kontaktede banken for at høre, 
om vi eventuelt kunne få et par billeder, som vi gerne ville 
have til samlingen. Vi fik mere end det. Det blev aftalt, at 
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vi kunne få en stor del af deres arkivalier tilbage fra 1868, 
hvor Holsted Sparekasse blev stiftet. Det blev til en hel 
trailerfuld, som vi skal have sorteret og arkiveret. Nogle 
friske drenge hjalp med at få alt materialet båret op i hu-
set. Denne aflevering har vi arbejdet med i hele 2013, og 
er ikke færdig endnu. Tidshorisonten for færdiggørelsen 
er ukendt.

Vi modtog med sorg meddelelsen om, at vores man-
geårige frivillige medarbejder, Tove Hansen, døde i 2013. 
Tove har altid været en energisk medarbejder der kunne 
få arbejdet fra hånden på en sober og omhyggelig måde. 
Vi vil altid tænke på Tove, som en munter person, der 
også kunne komme med en kvik replik. Æret være hendes 
minde. En anden af vores medarbejdere har været syge-
meldt i lang tid, men er heldigvis i bedring, og vi håber, 
hun vil have kræfter til at begynde igen i løbet af 2014. 
Vores webmaster, Marianne Gilbjerg Nielsen, er begyndt 
at arbejde på arkivet og hjælper Arne Sørensen med bil-
ledregistrering for at intensivere denne opgave. Sidst på 
året har vi også fået Hans Ove Knudsen til at hjælpe til på 
arkivet, og han er gået til opgaven med fynd og klem.

Oven på jubilæumsåret i 2012 har vi ikke haft så mange 
arrangementer. Vi har dog haft nogle skoleklasser og deres 
lærere fra forskellige skoler på besøg, hvor de fik et lille 
indblik i, hvad vi laver i arkivet. Vi viste billeder fra »gamle 
dage«, primært fra de områder, hvor eleverne kom fra, hvis 
det var muligt. Vi har efter besøget hørt i byen, at nogle af 
de unge mennesker var cyklet ud til de steder og ejendom-
me, vi havde vist dem noget om. Vi har også foreslået, at 
eleverne fotograferede den bygning, de bor i, og afleverer 
billederne til arkivet. Det har givet god respons. I foråret 
2013 har vi også vist vores gamle landbofilm fra 1946 for 
Ældresagen. Der var ca. 50 personer til forevisningen.

Arkivets arbejdsgruppe har, i året der er gået, afholdt 
seks møder, som er afholdt den første onsdag i månederne 
februar, marts, september, oktober, november og decem-
ber. Af forskellige årsager har vi i desværre ikke kunnet 
deltaget i møder i Arkivrådet for Vejen Kommune. Heller 
ikke i 2013 blev der afholdt julemarked i Føvling, så derfor 
har vi lagt vores kalendere for 2014 ud til kontaktperso-
nerne i Føvling, Stenderup og Tobøl med henblik på salg. 

Arkivet har gennem alle årene ført statistik over de af-
leverede arkivalier. Arkivets samlinger omfatter nu 31.286 
akter fordelt på 3.429 arkivfondssager, 2.616 billeder af 
ejendomme og 321 kort. Herudover har vi registreret 24 
videoer (i VHS-format), 11 film, 49 lydbånd (kassettebånd 
hvoraf de 48 er overspillet på CD), 46 CD-rom, 19 DVDer 
samt vores udklipssamling, hvorpå der ikke føres statistik.

Da vi hvert år modtager en del afleveringer, og også 
forholdsvis store afleveringer, synes vi, det viser, at arki-
vet er godt forankret i lokalsamfundet. Det er vi særdeles 
glade for, idet vi jo bevarer for eftertiden, ja arbejder for 
»evigheden«. Endelig må det absolut nævnes, at arbejdet 
i lokalarkivet slet ikke kunne lade sig gøre uden at have en 
flok af gode entusiastiske hjælpere, hvad vi heldigvis har i 
lokalarkivets arbejdsgruppe. Tak til alle for et godt stykke 
arbejde i 2013 og håb om et ligeså godt 2014.

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
Hovborg Skole, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Henry Pedersen, Sandagervej 5, 6682 Hovborg  
Tlf.: 75 39 62 57
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com

2013 var som de foregående år et meget travlt år i arkivet. 
Registreringen i Arkibas skrider frem, men arkivet har lang 
vej, før alle arkivalier er registreret.

Vi glæder os stadig over de gode forhold, arkivet har i 
den nu nedlagte Hovborg Skole. Vi råder over tre lokaler 
– to i direkte forbindelse med arkivet – og et andet på 1. 
sal, som kan bruges til udstillinger m.m. Den udstilling, vi 
lavede sidste år, befinder sig nu i arkivets mødelokale. Det 
var en udstilling om fundene af stolper fra middelalderen, 
som er fundet i Holme Å og på et engareal syd for åen.

I efteråret 2013 bevilgede Plan Danmark 47.500 kr. til 
en georader-undersøgelse af den pågældende eng for 
at undersøge, hvad de middelalderlige stolper har væ-
ret brugt til. Engen er nu skannet, og der er påvist to 
rester af fundamenter samt et stort antal markeringer, 
som kan stamme fra stolper fra middelalderen. Museet 
på Sønderskov er inde i sagen og vil foretage en prøve-

Til Indhold

mailto:hovborglokalarkiv@gmail.com


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2013 51

udgravning i foråret 2014. Stolperne kunne stamme fra 
en lille vandmølle, da der for længe siden er fundet en 
møllesten i Hovborg Enge. Det kunne også være rester af 
et stemmeværk, eller mere usandsynligt kunne det være 
rester af en bro.

To medlemmer af arkivet har været på kursus hos Ve-
jen Kommune, idet arkivet tilbyder borgere i Hovborg og 
omegn hjælp til at komme på borger.dk. To computere i 
mødelokalet anvendes til dette formål.

I årets løb har vi fået nogle store afleveringer, som vi 
netop nu er ved at færdigregistrere. En af de mest spæn-
dende, var en beretning fra 1914, hvor en tidligere første-
lærer fortæller om, hvordan det var at komme til Hovborg 
for 100 år siden.

Arkivet har overtaget et arrangement i forbindelse med 
mindehøjtideligheden 4. maj ved mindestenen i Hovborg 
Plantage. Arkivet arrangerer i forlængelse af mindehøj-
tideligheden et foredrag i mødelokalet i aktivitetshuset i 
Hovborg. Arkivet har indtil videre fået stor ros for dette 
arrangement.

Arkivet vil i 2014 affotografere og registrere alle min-
desmærker i Hovborg og opland i den kommende tid. Men 
som det fremgår, har Hovborg Lokalhistoriske Arkiv gang i 
mange ting for tiden.

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup
Åbningstid: Sidste fredag hver måned kl. 15.00-17.00
Leder: Andreas Bruun, Knudsmindevej 20, 6650 Brørup 
Tlf.: 61 54 04 01
E-mail: historie@lindknud.net
Hjemmeside: www.lindknud.infoland.dk samt  
www.broeruplokalhistorie.dk
Post til: Knudsmindevej 20, 6650 Brørup

Arkiveringen af en stor ophobet mængde materiale går 
det stille og roligt fremad med at få registreret i Arkibas. 
Et trofast mandskab på to-tre personer mødes hver tirsdag 
formiddag om arbejdet. Der er i årets løb indkommet end-
nu flere arkivalier, dokumenter, billeder m.m., alt sammen 
noget som har værdi for egnens historie.

Meste energi i arkivet er igen i 2013 brugt på formid-
ling af historie på forskellig måde. Til Lindknuds måneds-
blad Lokalbladet forsøger vi at levere en historie af almen 
interesse, om folk eller begivenheder fra tidligere tider. 
Ved Lindknuds byfestuge bidrager arkivet med en histo-
risk vandretur på én af byens gader eller fra en anden lo-
kalitet på egnen. I år havde vi sat fokus på institutionen 
Oxen og landsbyen Okslund. Lindknud Sogns Aftenhøjsko-
leforening var medindbyder, og der blev afsluttet i konfir-
mandstuen ved præstegården. Igen i år var det med god 
tilslutning. Bestyrelsen med ægtefæller deltog også i SVAs 
lærerige tur til Rigsarkivet og til Dansk Folkemindesamling 
den 11. juni.

Der har været adskillige reaktioner hen over året fra 
folk, der finder arkivet på nettet, og som søger oplysnin-
ger om slægt og venner osv. En del reaktioner kommer 
også pga. en række historier som er lagt ud på nettet. 

To-tre personer har hen over året været i gang med 
transskribering af Lindknud Sogneråds protokol i erken-
delse af, at folk ud i fremtiden sandsynligvis ikke kan tyde/
læse skråskriften og de gamle stavemåder. Ca. 3.000 A4 
sider har vi fået kopieret fra protokollen (som ligger i Vi-
borg) fra året 1909, hvor Lindknud blev selvstændig kom-
munal enhed, og til ca. 1932/33. Det giver indsigt i en væl-
dig historie om, hvordan der blev taget vare på tingene 
dengang, omsorgen for de ældre, evindelige skolespørgs-
mål, skoleudvidelser, planer om anlæg af jernbane gen-
nem sognet, bilernes tilkomst, vejforbedringer i den an-
ledning, rationeringer under 1. Verdenskrig, indkaldelse af 
sikringsstyrke under krigen, afstemning om salget af De 
Vestindiske Øer og meget mere. Alle kender vi jo til den 
overordnede historie, men hvordan blev lovene admini-
streret i sognene/kommunerne? Det giver afskrivningen 
indblik i. Det er planen at mangfoldiggøre afskriften på 
papir i nogle eksemplarer til udlån for interesserede, og 
ellers også lægge det ud på nettet.

Foreningen bag arkivet har en god økonomi, og arkivet 
er med i Vejen Kommunens arkivsamvirke, hvorfra Inter-
netforbindelse m.m. bliver betalt. Sammen med det histo-
riske værksted bor arkivet gratis i den kommunalt ejede 
bygning Bøgevang i Lindknud. Der er en indtægt fra salg 
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foreningens tre bøger. Endvidere har foreningen en ind-
tægt på ca. 6.000 kr. fra medlemskaber og salg af årsskrift, 
som udgives sammen med arkivet i Brørup. Endelig er der 
en indtægt på 2.500 kr. fra Frølund Thomsens fond.

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf. 75 19 85 69
Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned kl. 15.00-18.00 
samt efter aftale med lederen
Leder: Olga Pedersen, Vestergade 6, 6670 Holsted  
Tlf.: 75 19 82 80
Arkivets postadresse: Vestergade 6, 6670 Holsted
E-mail: olga.pedersen@stofanet.dk

Aastrup Sognearkiv har haft et travlt år. Vi har fået pyntet 
lidt op på vores hus, malet i kontoret og fået nye vinduer 
og gardiner, alt sammen ting der gør vores hus mere ven-

lig og imødekommende. Vi begynder egentlig at mangle 
plads til arkivalierne, og har været nødt til at bære de ting, 
der sjældent bliver brugt, på loftet. Vi får stadig nye arki-
valier ind fra f.eks. dødsboer, hvor mange husker arkivet, 
og ved at vi gerne vil opbevare tingene for eftertiden.

Vores travleste dag i 2013 blev den 2. november, hvor 
vi fejrede, at vi som Danmarks ældste lokalarkiv fyldte 100 
år. Arkivet blev stiftet i Grene Forsamlingshus i 1913, af 
folk der bad om, at man nedskrev sognets historie, »mens 
der endnu er nogen, der kan huske den«. Denne parole 
lever vi stadig efter. Vi fejrede dagen på Hotel Glejbjerg 
med lidt godt til ganen, og der var ca. 150 fremmødte. Vi 
viste ca. 400 billeder fra de 100 år på storskærm, hvilket 
var til stor glæde for de mange gæster. Samtidig havde vi 
arrangeret en mindre udstilling om Aastrup Sogn under 2. 
Verdenskrig. Vi imødeser de næste hundrede år med for-
trøstning. Aastrup Sognearkiv vil bestå.

Borgmesteren i Vejen Kommune, 

Egon Fræhr, ønsker arkivleder Olga 

Pedersen tillykke med arkivets 100-

års jubilæum, som blev fejret den 2. 

november. Foto: Aastrup Sognearkiv.
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Forsidefoto:
Lokomotivet »Gamle Jacob«  
– et stadigt eksisterede, 
engelskbygget lokomotiv fra 
1868. Foto: Grindsted Lokal-
historiske Arkiv.


