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Nyt fra konsulenten
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver
Vi befinder os nu midt i den mørkeste tid på året, og det mærkes
tydeligt idet aktivitets-niveauet i
lokalarkiverne er på sit højeste.
Her op til jul er der dog som sædvanligt en lille pause i aktiviteterne, så der også er tid til juleforberedelser og småkagebagning, ganske ligesom i 1800-tallet hvor det i
dagene op til jul var således at
»kvindfolkene bagede«, som der
bliver berettet om i en julehistorie
i dette blad.
Efter en forhåbentligt veloverstået
jul er vi klar til at skyde 2014 ind,
som ventes at blive et spændende
og begivenhedsrigt år, idet lokalarkiverne kan se frem til, at der
endeligt sker noget nyt omkring
udviklingen af Arkibas, som jeg i
allerhøjeste grad også vil blive involveret i.
Arkibas
Som annonceret på SLAs årsmøde
og efterfølgende i flere interne og
eksterne nyhedsmedier, er årets
bedste nyhed, at pengene til videreudviklingen af Arkibas er kommet i hus via en bevilling på 1,8
mio. kr. fra A.P. Møller Fonden.
Det er altså ikke kun Danmarks
ungdom i folkeskolen, men også
lokalarkiverne som fonden har haft
fokus på. Bevillingen er afgørende
for, at der nu sættes skub i udviklingen af den næste generation af
Arkibas, samt af Arkibas.dk, der
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skal være arkivernes store udstillingsvindue.
Projektet har været forberedt gennem et par år, nu er det blot at gå
i gang. Heldigvis er udviklingen
lagt i hænderne på et professionelt
IT-firma ved navn Ditmer, som har
mange års erfaring med lignende
udviklingsprojekter. Ifølge det optimistiske skøn, vil det nye Arkibas
stå klar ved udgangen af 2014. Ligesom mange andre, vil jeg dog
først se det, før jeg tror på den
udmelding, for man har jo tidligere
set og hørt om forsinkede ITprojekter. Det afgørende er dog
også, at der kommer et fornuftigt
og brugbart system ud af det hele,
og der er her, at jeg via min bestyrelsespost i Arkibas Aps vil gøre
mit yderste for at påvirke arbejdet
mod et godt resultat. Til at stå i
spidsen for udviklingen er der nedsat en projektgruppe med Arkibas’s direktør Dorthe Søborg Skriver samt fire andre personer fra
forskellige arkiver i landet. Der bliver spændende at følge udviklingen i 2014, som for alvor påbegyndes i begyndelsen af det nye
år.
Klargøring af Arkibas-data
Med den snarlige udsigt til Arkibas.dk, og fremvisning af arkivernes registreringer/data på den store scene, venter der arkiverne et
større tilretnings- og klargørings-

arbejde i deres lokale Arkibassystem. Nogle arkiver, som bl.a.
præsenterer deres Arkibas-data
via mini-Arkibas og en lokal hjemmesideløsning, har allerede været
øvelsen igennem, for det er vigtigt, at data som præsenteres for
offentligheden, også tåler dagens
lys.
Det indebærer at alle arkiver skal
gennemse alle sine registreringer
for bl.a. publiceringsstatus, sproglige fejl, forkortelser, indforståethed osv. videre. Endvidere skal
man forholde sig til, om der i registreringerne forekommer oplysninger, som kan virke krænkende eller moralsk anstødelige for nogen.
På Arkibas’ for side findes der under menupunktet Mini-arkibas/
”Klargøringsmateriale og bestilling” en liste (”Bliv klar til miniArkibas”), som alle arkiver bør kigge på, og bruge som rettesnor til
at gennemgå arkivets registreringer i løbet af 2014. I det seneste
nummer af OmSLAget er der også
en artikel vedr. klargøring af Arkibasdata, som er vigtigt at læse og
forholde sig til.
Hjemmesider
Som det sikkert og forhåbentligt er
alle bekendt, har SVA fået en ny
hjemmeside på hjemmesideadressen www.sydvestjyskearkiver.dk.
Hjemmeside er bygget på en skabelon (SLA-cms), som alle arkiver/
medlemmer kan bestille gennem
SLA. Jeg kan kun opfordre til at
vælge denne løsning, hvis arkivet
påtænker at etablere en hjemmeside, idet den både er billig og

nem at arbejde med. Samtidigt vil
der både hos SLA og hos undertegnede være mulighed for at få
hjælp og support til hjemmesiden.
Længere omme i bladet er der mere om SVAs nye hjemmeside.
Kurser
Med udsigten til et nyt Arkibas, er
det naturligt at der det næste års
tid vil blive droslet ned på Arkibaskurserne, og måske i stedet for at
hjælpe arkiverne med at klargøre
deres Arkibas-data som beskrevet
ovenfor. De allerede planlagte Arkibas kurser i februar og marts
2014, vil dog blive gennemført,
men herefter kommer der ikke flere kurser i Arkibas i resten af
2014. Det kan heller ikke udelukkes, at kursusaktiviteterne i i anden halvdel af 2014, kommer til at
køre på lavere blus end normalt,
hvis Arkibas udviklingsprojektet
kommer til at kræve stor opmærksomhed.
De planlagte kurser efter nytår bliver naturligvis ikke berørt. Der afholdes modulkursus over to dage i
januar måned, ligesom der den 5.
februar afholdes et aftenkursus om
Databaser på nettet. På SVAs
hjemmeside kan man under menupunktet Kurser altid finde programmer og informationer vedr.
de kurser, der er arrangeret af
SVA.
Glædelig jul, godt nytår og på
gensyn i det nye år.
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Aastrup Sognearkiv 100 år
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver

Det er de færreste lokalarkiver i
landet, der kan fejre 100 års jubilæum. Men det kunne Aastrup
Sognearkiv den 2. november, som
dermed er Danmarks ældste lokalarkiv.
Ved et møde i Glejbjerg Forsamlingshus i 1913 enedes forsamlingen om at »indsamle sognets
historie mens der endnu er nogen,
der kan huske den«. Baggrunden
var, at hvis man spurgte en mand
om afstamningen på hans heste,
kunne han som regel redegøre for
dette flere generationer tilbage,
men spurgte man ham om hans
bedstemors pigenavn, blev han ofte svar skyldig.
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Mange var mødt op til receptionen
den 2. november – både arkivkolleger, lokalbefolkning og politikere,
herunder borgmesteren fra Vejen
Kommune. Selv med deres tilstedeværelse og med et forestående
valg, blev der ikke afgivet løfter
om flere penge til arkiverne, selvom arkivleder Olga Pedersen fra
Aastrup Sognearkiv i sin tale fremsatte ønske herom.
Billederne på denne og modsatte
side er fra receptionen, hvor Aastrup Sognearkiv i dagens anledning havde lavet en udstilling med
træk af sognets historie. Redaktionen ønsker et stort tillykke med
jubilæet!

Arkivleder Olga Pedersen fra
Aastrup Sognearkiv modtager
lykønskninger og en gave fra
SVAs formand Jørgen Dieckmann Rasmussen.

Borgmesteren for Vejen
Kommune, Egon Fræhr,
holdt en tale og roste arkiverne for deres virke. I
baggrunden, med flaget,
ses Hanne Hauge fra SLAs
sekretariat, som også kiggede forbi på dagen.
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SVA har fået ny hjemmeside
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver

Den 4. november 2013 gik Sydvestjyske Arkiver i luften med sin
nye hjemmeside, som findes på
adressen: sydvestjyskearkiver.dk.
Indholdet på siden er stort set,
som vi kender det fra den gamle
hjemmeside med Arkivvejviseren,
samt medlemsbladet, beretninger
og informationer om aktuelle SVAkurser.
Under Kurser kan man altid finde
programmet for de planlagte kurser, og evt. printe dem ud. Desuden kan man se status på tilmel-
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dinger på de kurser, hvor der er et
begrænset antal pladser, f.eks. Arkibas-kurserne.
Arkivvejviseren rummer alle medlemmer af SVA, og indeholder oplysninger om hvert enkelt arkiv,
herunder et aktivt link til arkivets
hjemmesideadresse og e-mail.
Det er arkivernes ansvar at oplysningerne i arkivvejviseren er korrekte. Så hvis I har fået ny e-mail,
adresse, åbningstid eller arkivleder
eller lign, skal dette indberettes til

SVAs sekretariat. Arkivvejviseren
indeholder også oplysninger om
arkivernes samlinger, som skal
holdes ajour ved at indberette,
hvis der f.eks. er kommet nye interessante indleveringer til arkivet.
Man kan ikke selv rette eller tilføje
oplysninger til Arkivvejviseren eller
SVAs hjemmeside, men send en

I arkivvejviseren på SVAs hjemmeside
findes oplysninger om alle arkiver i området, der er medlem af SVA. Det er arkivernes egen pligt og ansvar, at disse
oplysninger er korrekte og udførlige.
Hvis der er ændringer eller nye ting, som
skal stå i Arkivvejviseren, skal dette indberettes til SVAs sekretariat.

mail til jeres konsulent, som er redaktør af hjemmesiden, på e-mail:
rib@esbjergkommune.dk – så vil
det blive lagt på hjemmesiden.
Hvis ellers der er ønsker eller forslag til indhold eller funktioner på
hjemmesiden, vil det altid være
velkommen.

SLA-cms
Den nye hjemmeside for SVA er
lavet på baggrund af en skabelon, kaldet SLA-cms, som kan
købes af SLA. Prisen for medlemmer/arkiver er kun 1.000 kr. inklusiv hosting, domænenavn og
serverkapacitet. Oplysninger om
hjemmesideløsningen og bestilling kan man læse meget mere
om på adressen: www.slacms.dk
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Julen i »de gode gamle dage«
Af Olga Pedersen, arkivleder, Aastrup Sognearkiv

Postkort fra 1928. Aastrup Sognearkiv.

I vore dage er julen en fest, hvor
vi kappes om at give de største
gaver og sætte de fleste retter på
julebordet. Vi tænker i dag ikke så
meget på, hvorfor vi fejrer jul, og
forbinder den ikke med Kristi fødsel, eller solhvervet. Vi fester for
festens skyld.

Slagtemåneden november havde
bragt fersk kød på bordet for en
tid. Der har også været godt brød
på bordet i juledagene, for et par
gange skriver Poul Andersen i sine
dagbøger fra slutningen af 1800årene i en af dagene op til julen at
»kvindfolkene bagede«.

Sådan var det ikke i de »gode
gamle dage«. Da var julen en højtid. Julegildernes tid. Maden, der
til daglig var ensformig og mest
bestod mest af grød, saltet flæsk
og fisk, var i juledagene skiftet og
var rigelig og meget velkommen.
Maden var en del af højtiden.

Der var ikke gås på julebordet.
Den første, der holdt gæs i Aastrup Sogn, var degnen Jermiin på
Tranekærgård. Bl.a. for denne indsats fik han i 1830 Landhusholdningsselskabets præmie. Men hans
gæs var til fremavl og udbredelse
på egnen. Så de stod ikke på jule-
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bordet. Der stod heller ikke gås på
bordet på Vejrup Kro i begyndelsen af 1900-årene. Da M. A. Andersen i 1938 indberettede om julen til Dansk Folkemindesamling,
skrev han: »Juledagseftermiddag
fik vi æbleskiver og til juleaften fik
vi suppe og steg. Juletræ og julegaver fik vi børn også«.
Julegaver blev i Aastrup Sogn sikkert først indført omkring 1890,
hvor Poul Andersen skrev at børnene fik »en blyant eller lignende
som hang på juletræet« Altså havde man her juletræ før århundredskiftet 1900.
Det var altså ikke, som i dag, gaverne der var det primære ved julehøjtiden. Den gode mad, hviletiden, festerne og samværet var det
vigtigste. Tjenestefolk fik fri og tog
hjem til forældrene, og husbonden
fodrede selv dyrene juleaften. De

fik ekstra foder, og enhver bonde
vidste at hans dyr ved midnat juleaften fik mæle, så de kunne takke den gode Gud for livet. Selv gik
han derfor ind i den lune stue og
gav dyrene fred til bønnen. Han
havde sørget for at alt var i orden,
at ploven var rengjort og sat i hus
så Jerusalems skomager ikke skulle sætte sig på den på sin evige
vandring, og derved forhindre
markarbejdet i det kommende år.
Den vestjyske bonde takkede juleaften ydmygt Vorherre for julefreden.
Ribe Stiftstidene bragte juleaftensdag 1920 følgende vers af Laurids
Stephan: »Velkommen være Glædernes Fest/ Himmerigs Konge i
Kvæld er vor Gæst/Engle nedstiger/ nu hid til Jordens Riger/ Budskabet bringende, der fryder os
bedst«.

Postkort fra 1914.
Aastrup Sognearkiv.
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»Nødder at knække«
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Som bekendt afholder Esbjerg Byhistoriske Arkiv såkaldte billedaftener fire gange om året, hvor vi
forsøger at identificere billeder, arkivet har modtaget uden særlige
oplysninger. Udgangspunktet er en
stor negativsamling, vi har modtaget fra fotograf Paul Bølling, og
hvor vi i bedste fald kender et bestillingsnummer, et navn på bestilleren og en måned for optagelsen.

Som regel har vi held med os,
men på billedaften 43 den 30. oktober løb vi ind i nogle billeder,
som næppe er fra Esbjerg, og hvor
forsamlingen måtte give fortabt.
Derfor prøver vi gennem SVA-Nyt,
om der blandt læserne er hjælp at
finde. Mere konkret drejer det sig
om følgende billeder, der alle er
taget af fotograf Paul Bølling.

Facadefoto af ejendom. På negativarket står der: Privat. Kesse. Ukendt årstal.
Hvor ligger huset? (78161 – PB 1079)
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Mand ved ejendom. Men hvor
ligger ejendommen?
(78162 – PB
1079).

En udstilling fra
Pedershåb Maskinfabrik, men
hvor? (78186008 – PB 1860)
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»Kesse og Kris«.
Det stod på negativarket, men hvor
ligger butikken?
Billedet er formodentlig fra 1947.
(78200-008 – PB
1899)

Bestiller til billedet
Niels Skelmose,
men billedet viser
snarere en forretning, hvor der
sælges hårbørster.
Det ligner næsten
en dagligstue.
(78202-008 – PB
1918)

Oplysninger til billederne kan sendes på e-mail til Esbjerg Byhistoriske
Arkiv på: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
12

Efterlysning
En bog om kvinders valgret,
og hvad der videre skete
I 2015 er det hundrede år siden,
at kvinder fik stemme- og valgret
til Folketinget.
Anne Baastrup og Pernille Vigsø
Bagge, folketingsmedlemmer for
SF, er i gang med at indsamle
stof til en bog med forskellige fortællinger om kampen for kvinders
ret til at deltage i det politiske arbejde, og hvad der siden fulgte.
Flere mulige skribenter er involveret i projektet. Som eksempler
på, hvad der for øjeblikket arbejdes med, kan
nævnes artikler om Karen
Lamp, valgt til sognerådsformand i Brørup i 1950,
om de kvindelige folketingsmedlemmers jomfrutaler i Folketinget i 1918,
og én om, hvordan aviser
fra dengang skildrede
kvinders
deltagelse
i
kommunalvalget i 1909 første gang, hvor kvinder
kunne stemme og vælges
til de kommunale råd.

Det kunne være om en kvinde,
der blev det første kvindelige
medlem af et lokalt kommunalråd . Eller kvinder, der i det vestjyske markerede sig i kampen for
kvinderettigheder. Eller noget andet, der på én eller anden måde
kan indgå i bogen.
Asbjørn Agerschou
Mail: agerschou@ofir.dk
Tlf. 20 71 19 17

Jeg er researcher og tovholder på projektet. Derfor vil jeg spørge, om der
i lokalarkiverne er materiale, der måske kan bruges som udgangspunkt
for én eller flere artikler.
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Efterlysning
Til Arkiverne i Ribe Amt
Da jeg for tiden er ved at prøve at samle stof omkring Den jyske Slavekrig fra 1848, tillader jeg mig hermed at forespørge, om I på arkivet har
kendskab til stof om denne mærkelige krig, der varede fra sidst i marts
til først i april måned 1848.
Såfremt I har optegnelser i arkivet eller kendskab til oplysninger i lokalhistoriske bøger, så vil jeg være meget glad for svar.
I kan kontakte mig på tlf.: 75 24 47 43 eller
e-mail: s.manoe@bbsyd.dk
På forhånd tak for jeres ulejlighed.
Med venlig hilsen
Søren Manøe
Solvænget 107
6870 Ølgod

På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse oplysninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlinger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksomheder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentificerede fotografier eller jeres efterlysning til konsulent Richard Bøllund på email: rib@esbjergkommune.dk
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Børsen
Kalender fra Grindsted
Lokalhistoriske Arkiv
Den 20 maj 2014 er det
100 år siden, det første
tog rullede ind i Grindsted
på de nyanlagte spor, der
var en forlængelse af Vejle-Vandel banen. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
markerer jubilæet med
udgivelsen af en 2014kalender med Grindstedbanen som gennemgående tema. Kalenderen er
guf for togentusiaster og
indeholder mange spændende billeder fra Grindsted og af banens anlæggelse. Kalenderen kan købes for 50 kr. ved henvendelse til arkivet på email:
karin.helene.berg@hotmail.dk

På denne side kan medlemmer af SVA tilbyde forskelligt til gavn for andre. Henvend jer til SVAs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på:
rib@esbjergkommune.dk
Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man
ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler,
skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.
Annoncer kan også løbende blive lagt på SVAs hjemmeside.
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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 1 - 2014
Indlæg til næste nummer indsendes til:
Sydvestjyske Arkiver
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Telefon: 76 16 39 07
Fax: 76 16 39 10
E-mail: rib@esbjergkommune.dk
INDEN den 15. maj 2014

Arkivkonsulent Richard Bøllund
Sydvestjyske Arkiver
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 07
Fax: 76 16 39 10
E-mail: rib@esbjergkommune.dk
Træffes normalt
mandag og tirsdag kl. 8.00-16.00
samt onsdag kl. 8.00-11.00
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SVAs bestyrelse
Formand:
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00
E-mail: jd@esbjergkommune.dk
Fax: 76 16 39 10
Privat:
Grønlandsparken 58C
6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 15 56 30
Kasserer:
Jens Erik Starup
Stenderup-Kroager
Lokalhistoriske Arkiv
Plejecentret Engbo
Storegade 39A, 7200 Grindsted
Mail: jens.erik.starup@horsboel.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Frederiksen
Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2
6622 Bække
Tlf.: 75 38 97 06.
E-mail: fredensbo@profibermail.dk
Linda Vesterbæk
Sognearkivet i Nordby
Nordby Skole
Midtbjergvej 2
6720 Fanø
Tlf.: 75 16 62 60
E-mail: chrilind@fanonet.dk

Anni Skov Christensen
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl
Tlf.: 75 27 15 48.
E-mail: asc@turbopost.dk
Suppleanter:
Linda Nielsen
Lokalhistorisk Arkiv, Billund
Billund Centret
Hans Jensens Vej 6
7190 Billund
Tlf.: 75 33 24 72
E-mail: bln@bbsyd.dk
Anne Lorenzen
Hviding Sognearkiv
Egecentret
Ribevej 2 B
6760 Ribe
E-mail: fru.lorenzen@hotmail.com

Kommende SVA–kurser
SLAs Arkivmedarbejderuddannelse
Modul 2:
Modtagelse og registreringsarbejde
med de skrevne arkivalier
14. og 28. januar 2014 i Helle-hallen

*
Arkibas-kurser
Grundkursus - 4. februar 2014
Udvidet1 - 4. marts 2014

*
Øvrige
Databaser på nettet - 5. februar 2014

Læs mere om kurserne på
SVAs hjemmeside:
www.sydvestjyskearkiver.dk

