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Nyt fra konsulenten
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver
Nye tider er kommet! Meget snart
kan enhver sidde hjemme i deres
varme stue og gå på opdagelse efter materiale i alle landets arkiver,
og finder man et luftfotografi, kan
det meget vel være taget med en
drone, der er blevet et af arkivernes nye redskaber. Dette og meget andet, kan I læse om i dette
nummer af bladet for Sydvestjyske
Arkiver.
Arkibas
Udskældt, forhadt og elsket! Meget kan man sige om arkivernes
registreringssystem, men alle der
arbejder med det, har en mening
om programmet – og sådan vil det
sikkert fortsætte efter frigivelsen
af den nye Arkibas5.
De væsentligste nye ting i programmet er listet op på side 7-9 i
dette blad, men man finder ikke
de voldsomme ændringer eller revolutionerende ting i det nye Arkibas5. Til gengæld er genkendeligheden og logikken i programmet
nemt at spore sig ind på, for de
erfarne brugere af Arkibas.
Der arbejdes stadigvæk på at finpudse og rette de småfejl, der stadigvæk er i programmet. Men til
forskel fra tidligere foregår opdateringen af programmet nu centralt, så alle rettelser og opdateringer i programmet automatisk
rulles ud til alle brugere.
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Hjælp til Arkibas5
Alt nyt kræver naturligvis tilvænning, og vil man øve sig lidt, inden
man kaster sig ud i den ”rigtige”
registrering, er der heldigvis mulighed for det ved at bruge demoudgaven af Arkibas5. Denne øveside eller ”sandkasse” indeholder
arkivets registreringer fra den seneste konvertering i begyndelsen
af november, og her kan man boltre sig løs med alle registreringstyper i Arkibas. Der er planen, at demo-databasen skal bestå fremover, så den kan være et tilbud til
f.eks. oplæring af nye arkivmedarbejdere. Demo-versionen findes på
adressen arkibas5demo.arkibas.dk
- og indlogning foregår som normalt.
Har man brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med den
nye Arkibas5, er der også lavet en
række hjælpe-videoer, som gennemgår de mest almindelige registreringer punkt for punkt. Videoerne findes under menupunktet
”Hjælp til A5” på hjemmesiden
www.arkibasudvikling.dk – på
samme side findes også andre oplysninger om Arkibas5 og om videreudviklingen.
På hjemmesiden finder man også
et ”Forum”, som rummer interessante spørgsmål og diskussioner
omkring Arkibas. Man kan også
selv tilmelde sig forum’et – og for-

håbentligt få svar på nogle af de
spørgsmål, man selv måtte have –
enten fra andre brugere eller fra
folkene bag Arkibas.
Arkibas.dk
Den store nyhed, som vi endnu afventer i spænding, er den store
landsdækkende søgeside, hvis’ endelige navn vi ikke kender, men
foreløbigt omtales arkibas.dk. Udmeldingen fra SLA er, at ”portalen”
skal være klar omkring årsskiftet
når udviklingen, som ligger i forlængelse af Arkibas5, er færdig. At
arkivernes registreringer fremover
bliver sendt til en landsdækkende
søgeside, betyder at arkiverne skal
være meget omhyggelige med sine registreringer, og sørge for at
de ”må publiceres”. Klargøringsmøderne afholdt i 2014 har forhåbentligt gjort sit til, at arkiverne er
forberedt på dette.
Kurser
Lanceringen af det nye Arkibas har
sat sit tydelige præg på sæsonens
kursusprogram, idet hovedfokus
bliver at få oplært brugerne i det
nye system via de udbudte opgraderingskurser. Der er foreløbigt
planlagt opgraderingskurser indtil
slutningen af februar måned 2015
– og samtlige pladser er blevet revet væk med lynets hast.
I begyndelsen af det nye år, vil
der blive udbudt nye kurser i Arkibas5, men om det fortsat udelukkende skal være opgraderingskurser henvendt til de erfarne Arkibas
-brugere, eller om der også skal
tages hul på begynderkurser i Ar-

kibas5 er endnu uvist. Det eneste
der er sikkert er, at efterspørgslen
på Arkibas-kurser er meget større
end udbuddet. Det er selvfølgeligt
beklageligt at arkiverne ikke kan
blive uddannet i den hast, som ønskes, men da jeg ikke kan bruge al
min sparsomme konsulent-tid til
undervisning – og der fortsat også
skal være mulighed for at få konsulentbesøg osv., kan der kun
planlægges et vist antal kurser.
Udover Arkibas-kurserne er der
også blevet plads til et modulkursus, som altid én gang om året.
Denne gang er det modul 4, som
drejer sig om synliggørelse og formidling af lokalhistorie og afholdes
i Helle-hallen over to dage i januar
og februar måned. Der er fortsat
ledige pladser, og fristen for seneste tilmelding er den 15. januar
2015.
Generalforsamling 2015
Som en ”reminder”, og for at I allerede nu kan sætte et stort kryds
i kalenderen, så offentliggøres hermed datoen for SVAs generalforsamling i 2015. Generalforsamlingen med de gule ærter finder sted
onsdag den 18. marts og bliver afholdt i Næsbjerg i Varde Kommune. Indkaldelsen til mødet, der efterfølges af et foredrag med udgangspunkt i Næsbjerg historie,
udsendes senest
tre uger før dets
afholdelse.
Glædelig jul og
godt nytår! – på
gensyn i 2015.
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En bombesplint dukkede op
75 år efter

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Frodesgade 150-152 efter bombningen den 4 september 1939, der kostede en
ung esbjergensisk kvinde livet. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
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2015 vil blive endnu et historisk
mærkeår. Den 9. april er det 75 år
siden, Danmark blev besat af tyskerne, og den 5. maj er det 70
året for Danmarks befrielse.
Med hensyn til 2. Verdenskrig havde Esbjerg dog allerede en mærkedag den 4. september i år. Da
var det 75 år siden for et bombardement af byen, som kostede en
ung esbjergensisk kvinde livet. En
underlig hændelse i den knap 24
timer gamle verdenskrig, hvor
Danmark egentlig var neutralt. Og
så kom, fuldstændig ud af det blå,
en solrig 4. september ind under
spisetid et fremmed bombefly ind
over byen og begyndte at kaste
bomber. De to første bomber faldt
på havnens område og forårsagede ikke store skader eller påkaldte
sig særlig opmærksomhed. Bombe
nr. 3 blev imidlertid den store skadevolder, for den faldt i ejendommen Frodesgade 150-152 og ødelagde ni lejligheder. Flyet var ikke
færdig med at tømme sin bombelast, for bombe nr. fire ramte gården til Sjællandsgade 26, heldigvis
kun med materielle ødelæggelser
til følge.
Engelsk eller tysk?
Straks efter bombardementet begyndte spekulationerne om, hvor
flyet kom fra. Var det tyskerne,
som lige var marcheret ind i Polen? Eller var det englænderne –
de gode aftagere af dansk bacon
og lurmærket smør og dermed vores venner?
Det var næsten ikke til at tro, det

sidste skulle være tilfældet, men
da undersøgelseskommissionen fra
København kom til Esbjerg, afslørede fundne bombesplinter, at
bomberne var af engelsk fabrikat.
Der var ikke meget at diskutere –
det måtte være et engelsk fly,
hvilket også senere blev bekræftet. Det havde egentligt været på
mission ved Brunsbüttel, men på
grund af dårligt vejr mistede det
kontakten til de øvrige fly og forsøgte derfor at finde et mål, besætningen syntes ligne udmundingen af Elben. Og det blev så Esbjerg.
Musik- og foredragsarrangement om 1930erne
Som nævnt i sidste nummer af
SVA-nyt har Esbjerg Byhistoriske
Arkiv formidlet Esbjerg-historie
sammen med sangeren Dorte Mørup Tagmose. I anledningen af 75året for bombardementet af Frodesgade blev der sammen med
Sydvestjysk Folkeuniversitet afholdt et sang- og foredragsarrangement om Esbjerg i 1930’erne,
og naturligvis indgik bombardementet af Frodesgade den 4. september 1939 i arrangementet.
I en af pauserne kom en mand
frem og fortalte, at han faktisk var
i besiddelse af en bombesplint fra
én af bomberne i Frodesgade og
faktisk også havde den med. Det
viste sig, at han var født i ejendommen, hvor hans far var vicevært i ejendommen på det tidspunkt, den blev bombet. Den
skæbnesvangre dag havde hans
far som vicevært lige banket på
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Bombesplinten fra det skæbnesvangre angreb.

døren til damen, som blev offer for
bomben for at minde hende om, at
det var tid til betaling af husleje.
Hun sagde ja, men føjede til, at
hun lige var i bad og ville komme
ned for at betale straks derefter.
Derfor gik han ind i sin egen lejlighed, og så faldt bomben. Han blev
såret, men overlevede modsat
Edel Hansen.
Jens Peter Lorensen Gram føjede
til, at familien som de øvrige overlevende beboere i opgangen blev
evakuerede og aldrig flyttede tilbage igen. Han nævnte også, at
først i 1952 fik hans forældre erstatning for skaderne i 1939. En
verdenskrig og en besættelse kom
imellem.
Bombesplinten besigtiges under foredragsarrangementet.
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Det nye i Arkibas5
Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver

Skærmbillede fra Arkibas5.

Så kom den! - den nye version af
arkivernes registreringsprogram
kaldet Arkibas5. Og hvordan er det
så, det nye program. Jeg vil ikke
komme med en anmeldelse eller
bedømmelse af programmet – det
er op til de enkelte brugere at vurdere. Desuden er der endnu funktionaliteter som endnu ikke er færdigudviklet, og småfejl i programmet som skal rettes. Men i det store hele kører programmet, og her
den første måned efter lanceringen, må vi konstatere, at driftssikkerheden er i orden, hvilket er helt
afgørende. Vi oplever heldigvis ikke, at systemet er periodevist nede, som da Arkibas4 i sin tid blev
lanceret.

I forhold til Arkibas4, er der færre
skabeloner/registreringsformularer
og der er flyttet rundt på felter, og
nogle har fået nye navne, for at
gøre arbejdsprocessen mere logisk. De enkelte felter og detaljer,
vil jeg ikke komme nærmere ind
på, men i stedet fremhæve de væsentligste forandringer og forbedringer i registreringssystemet:
Visning af data i en landsdækkende søgedatabase: Det epokegørende i forhold til Arkibas4, er
at Arkibas5 leverer data til en fælles online–database for arkiver i
hele landet. Derved kommer arkivets registreringer ud til en større
brugerskare, men synligheden stil-
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ler samtidigt krav til stringens og
kvalitet i de data, arkiverne indtaster. Der åbnes for Arkibas.dk i
begyndelsen af 2015.
Webbaseret
registreringssystem: Arkibas5 er et webbaseret
registreringsprogram. Dvs. at man
ikke skal installere et program, på
den computer man skal arbejde
ved, men blot logger ind via en
hjemmeside. Derved kan du i princippet tilgå Arkibas fra en hvilken
som helst computer i hele verden.
Lagring af billeder:
Der er nu mulighed for at lagre filer og digitale billeder i høj opløsning direkte i Arkibas. I Arkibaslicenser er der 100 GB lagringsplads til rådighed pr. arkiv.
Responsiv design: Arkibas5 tilpasser sig automatisk størrelsen
på den skærm, du sidder ved. Man
skal altså ind og ændre på skærmopløsningen, for at fylde hele
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skærmen ud, og du kan få vist alle
funktioner og menuer i Arkibas5,
også hvis du anvender en mindre
skærm på f.eks. en tablet/Ipad eller en smartphone.
Decimalklassesystemet:
Den
fulde DK5, som kendes fra bibliotekerne, er taget ind i Arkibas5,
men kun de decimalklasser med et
tilknyttet ordningsord er aktive.
Andre decimalklasser skal aktiveres efter behov under Administration, når man opretter henvisninger, og ikke finder et decimaltal til
det indtastede emneord.
Gendan slettede registreringer:
Som noget nyt forsvinder registreringer ikke ud af systemet, hvis
man sletter dem. De bliver gemt i
en liste med slettede registreringer, og kan gendannes, hvis de
f.eks. er blevet slettet ved en fejl.
Relation mellem journal og registreringer: Fremover oprettes

relationen mellem registreringer
og indkomstjournalen helt automatisk, når der oprettes en journalrelation på den enkelte registrering. Relationen knytter sig til
den enkelte indholdsblok på Indkomstjournalen.

fond (og billedserier). Ved alle nyregistreringer skal der altid indsættes en overskrift før detailregistreringen af enkeltdelene. Som et
stort plus, er det nu muligt at flytte op og ned på de forskellige indholdsblokke.

Afslutning af indkomstjournal:
I den gamle Arkibas4 afsluttedes
indkomstjournalen ved at skrive
dato og initialer, når alle registreringer var fuldført. I Arkibas5 er
det de enkelte indholdsblokke på
journalen, som afsluttes. Dette
markeres med et flueben.

”Tagge”-funktion på billeder:
Under registreringen af enkelte billeder er det muligt at ”tagge”, dvs.
sætte navn på personer m.v. direkte på billedet. Denne funktion
er meget anvendelig i forbindelse
med registrering af gruppefotos.

Indholdsblokke i Arkivfond: En
af de største forandringer i Arkibas
er den nye, obligatoriske niveaudeling af indholdsblokke i Arkiv-

Billedserier: Under registrering af
billedserier er det muligt at uploade alle billederne, og få dem vist i
et galleri.

VIGTIGT: Vær opmærksom på at gøre følgende i Arkibas5, hvis det ikke
allerede er gjort:
Ændre rettigheder på brugere oprettet i Arkibas5. Som udgangspunkt har alle de fulde rettigheder, men de færreste bør have administratorrettigheder. Rettighederne ændres ved at fjerne flueben under
Brugere i Arkivadministration
Oversæt gamle stedkoder til nye stedkoder. Af hensyn til den fremtidige geografiske søgeindgang på Arkibas.dk er det vigtigt at tilknytte
sogn og kommune til alle de stedkoder, der er ført med over fra Arkibas4. Dette gøres hurtigt og let under Arkivadministration.
Opret placeringer. Både under Journal og under Registreringer skal der
under Arkivadministration oprettes lokale placeringer, som angiver hvor
materialerne rent fysisk befinder sig i arkivet (f.eks. indkomsthylde, fotoarkiv, kælderrum eller lign.). Husk under Registreringer at angive hvilken registreringstype placeringerne skal gælde, eller om det skal være
fælles for alle.
Opret fotografer. De fotografer I har billeder fra skal oprettes i et fotografregister. ”Opret ny” eller ”Genskab fotograf” under vis slettede.
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Der er noget i luften
Af Linda Nielsen, arkivleder, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

En drone - fremtidens eller nutidens teknologi - er rykket ind på arkivet i Billund.

Da vi i Grene Sogn har mange ældre beboere, der ikke har deres
daglige gang på internettet, besluttede vi at lave en udgivelse om
sognet. Vi havde arbejdet med et
par af de yderste ejerlav, og de
skulle være grundlaget for udgivelsen, prydet med gamle og nye
billeder. Heraf opstod ønsket om
at få taget nye luftfotos, men da
det som regel er temmelig dyrt,
besluttede vi på arkivet at investere i en drone til formålet.
I Grene Sogn ligger byen Billund,
der som bekendt har en større og
temmelig trafikeret lufthavn, så
dronens aktionsradius i sognet er
derved begrænset, men de yder-
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ste områder kan fotograferes fra
luften.
Under forberedelsen til udgivelsen
havde jeg talt med mange af beboerne og de var meget imødekommende med at låne os gamle
billeder, men nye havde de sjældent. Vi havde derfor ingen problemer med at få tilladelse til at
lave nye fotos af ejendommene og
husene. Heller ikke, da vi kom
med dronen - tværtimod, det syntes de endda at det var meget
spændende.
Dronen forsvandt
Det er ikke helt uden udfordringer,
at fotografere med en drone. En

dag under fotografering, opstod
der en ukendt fejl, og der var
pludselig ingen kontakt mellem
kameraet på dronen og den PC,
den styres fra. Pludselig medens vi
forsøgte at etablere kontakt, gjorde dronen sig selvstændig og forsvandt. Hvad der har påvirket den,
ved vi endnu ikke, men den blev
stoppet af en trætop og fandt ned.
En propel-arm var bøjet og dronen
måtte til reparation.
Vi havde dog fået nogle rigtig gode
billeder til bogen, men slet ikke til
alle ejendommene, det kan vi sikkert have til næste udgivelse. Billederne som dronen tager er af en
fantastisk kvalitet og rigtig høj op-

løsning, de fylder fra 30 til 50 MB,
og kan derfor sjældent videresendes på mail uden at de bliver komprimeret.
Da vi selv optager billederne, er
der heller ikke nogen vi skal spørge om tilladelse til at registrere
dem og lade dem gå på internettet. De vil derfor blive synlige i det
nye Arkibas.dk.
Lovgivning
Der er lige faldet dom i en sag fra
Vejle, hvor en drone har været for
nærgående, derfor har vi den regel, at vi tager ingen billeder uden
tilladelse fra beboerne. Inde i bymæssig bebyggelse kan det blive

Luftfotografierne taget med dronen fremkommer i højeste kvalitet og opløsning.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn.
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et problem at tage billeder af kun
et hus af gangen, men vi behøver
ikke at gå særligt højt op, og vi
må under ingen omstændigheder
komme over 100 m.
Nu er der nok nogle af læserne der
gerne vil vide, hvad sådan en tingest koster. Vores har kostet
10.000 kr., men det er langt fra
den billigste. Vi har også talt om,
hvorvidt vi skal tilbyde naboarkiverne, at vi kan hjælpe dem med
billeder mod betaling, men så
langt er vi ikke
kommet
endnu.
Der skal først laves en beregning
angående
transport, tid og det leverede materiale,
men det kan komme på tale senere.
Vores
”drone operatør” er begejstret for det
nye ”legetøj”, men
det kræver disciplin at omgå og
arbejde med et så
avanceret redskab.

Arkivets ”droneoperatør” er yderst
begejstret for det nye
stykke ”legetøj”.
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Dog kan heller ikke jeg undgå at
blive begejstret, når jeg ser billederne, så mit håb er, at vi om et
antal år har affotograferet det meste af sognet, undtagen den del af
sognet, der er for tæt på lufthavnen, og ikke vil være mulighed for
at forevige fra luften.

Juleappelsiner
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Mandag den 2. december 1963 ankom appelsinskibet Kaisa Dan til Esbjerg med
en last på 35.000 kasser juleappelsiner. Foto: Knud Rasmussen.

I dag fås alting til alle tider – årstiderne er ophævet, så selv midt om
vinteren kan man købe jordbær og
andet, som ellers naturligt hører
sommeren til på vores breddegrader. Det er muligt, fordi luftfragt
bliver brugt på alle områder i dag.
Så samtidig med, vi nyder friske,
helst økologiske jordbær i december, spekulerer politikere og andre
gode mennesker på måder til at
nedbringe CO2-udslippet!
Appelsiner er også i butikkerne hele året. De kan købes enkeltvis eller i net med ti stk. eller måske et

kilo eller to. De er blevet en
mængdevare.
Endnu i 1960’erne hørte appelsiner
fortrinsvis julen til. Når skibet med
juleappelsiner kom i havn i Esbjerg, var det en stor nyhed i avisen. Det fortælles, at ikke alle kasser med appelsiner var lige solide,
så det var ikke ualmindeligt med
»lidt svind« på havnen, og det
kom bl.a. havnearbejdernes børn
til gode.
Man så frem til, at juleappelsinerne kom i butikkerne, men det var
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ikke ensbetydende med, at man
købte dem. Fik man dem hjem for
tidligt, kunne de nå at blive spist
inden jul. Ofte var de sure – man
kunne ikke skjule, at man lige
havde spist et stykke appelsin, for
ansigtsudtrykket afslørede det. En
sukkerknald klemt ned i appelsinen tog dog den værste syrlighed.
Appelsiner var tegn på jul, men
attraktionen var ikke blot selve
frugten, men også at hver enkelt
appelsin var pakket ind i fint silke-

papir med eksotisk, mellemøstlig
påskrift. Haifa var ét af de ord,
man kunne læse. For børn var papiret næsten lige så vigtigt som
selve appelsinen. Det blev minimum glattet ud, og mange piger
samlede på appelsinpapir, som de
samlede på servietter. Andre brugte det som indpakning af en bold,
som kunne »sælges« som appelsin
i den købmandsbutik, der indgik i
mange børns leg.

Ankomsten af juleappelsinerne var en stor begivenhed, som bl.a. Brugsen gjorde stor reklame ud af. Appelsinerne som blev losset i Esbjerg, blev kørt med
lastbiler til forskellige steder i Jylland på Fyn. Foto: Knud Rasmussen.
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Mortensens sedler
Af Henning Jessen, projektmedarbejder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtog i foråret
2014 en stor samling notater fra lærer og skolebibliotekar ved Esbjerg
Skolevæsen, Ingolf Mortensen (1912-2014).
Notaterne består af flere
tusinde sedler med oplysninger om personer,
som er nævnt i forskellige kilder, som kirkebøger, tingbøger, folketællinger, Ribe Hospital, fæstebreve med mange flere.
Oplysningerne er indsamlet gennem ca. 50 år
til brug for Mortensens
egen
slægtsforskning.
Han er dog i søgningen
efter egne aner gået
langt videre, således at
personer og hændelser,
der kun perifert, eller
slet ikke, har haft berøring med hans egen
slægt også er at finde i
materialet. Sedlerne er derfor også en kilde til mange kulturhistoriske oplysninger. F.eks. kan man
ved fritekstsøgning på ordet
”heks” få henvisning til to sager
om heksebrænding. Efterhånden
som der indtastes flere oplysninger vil denne mulighed blive udbygget.

102-årige Ingolf Mortensen med nogle
af sine sedler. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Oplysningerne dækker fortrinsvis
Skast Herred, men også flere sogne som grænser op til Skast Herred. Sedlerne vil være en god kilde
til at søge oplysninger om perso-
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Kartotekskasse i Ingolf Mortensens samling med sedler fra Næsbjerg og flere
andre sogne. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

ner, som har boet i området i
1600, 1700 og 1800-tallet. Finder
man en person her i databasen vil
man få oplysninger om hvor Ingolf
Mortensen har fundet nogle oplysninger om vedkommende. Der vil
være et notat med oplysninger og
en kildehenvisning, hvor der kan
være flere oplysninger.
Flere af sedlerne indeholder også
Ingolf Mortensens egne bemærkninger, som f.eks. kan være om
en persons slægt.
Indtastning af oplysningerne
fra sedlerne
Arbejdet med indtastning af oplysninger blev påbegyndt i oktober
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måned 2014. En gruppe på 12 frivillige medarbejdere arbejder
hjemme med indtastning af oplysningerne i en database.
Den fulde ordlyd fra Mortensens
notater indtastes med den stavemåde, som er anvendt i kilden.
Mange forkortelser har vi dog besluttet at skrive fuldt ud, da læsningen og forståelsen af oplysningerne herved bliver lettere. I særlige felter indtastes desuden sted
med nutidig stavemåde, årstal og
navn på hovedpersonen fra den
pågældende seddel.
Efterfølgende samles alle indtastninger i en falles database, som

publiceres via arkivets hjemmeside
www.eba.esbjergkommune.dk. For
øjeblikket indeholder databasen
oplysninger fra 1300 sedler.
Søgning i databasen
For hver seddel er hovedpersonen
i teksten på sedlen, registreret i
særskilte felter med efternavn og
fornavn. Desuden er anført sted og
årstal for hændelsen. Der kan foretages en fritekstsøgning i databasen, men som hovedregel vil en
detaljeret søgning være at fore-

trække. Ved søgning i databasen
kan man i feltet "oplysninger" søge
i den fulde tekst fra sedlen. I feltet
”oplysninger” kan der fortrinsvis
søges efter andre personer ved at
skrive et fornavn efterfulgt af et
efternavn. Man kan så ved en detaljeret søgning begrænse antallet
af søgeresultater, ved f.eks. samtidig at søge efter et sted, et årstal
og/eller et navn. Der findes mere
vejledning ud for hvert felt til søgning.

Søgesiden til databasen på arkivets hjemmeside www.eba.esbjergkommune.dk
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Børsen
NY LOKALHISTORISK BOG:

Da Vester Nebel var sort/hvid
Gennem næsten et år har Vester Nebel Sognearkiv forberedt bogen ”Da
Vester Nebel var sort/hvid”. Bogen blev udgivet af Esbjerg Byhistoriske
Arkiv den 28. november 2014.
Selvom Vester Nebel blot er et lille landsogn, har det en spændende historie. Gennem billeder fra tiden, da fotografier var sort/hvide, beskrives
væsentlige temaer fra sognets historie. Bogen er på 136 sider med 155
billeder og kort.
Det første halve år koster
bogen 100 kr., herefter vil
vejledende udsalgspris være
138 kr. Bogen kan købes
lokalt i Vester Nebel, hos
boghandlerne, i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop på adressen
http://
eba.esbjergkommune.dk/
webshop.aspx
Bogens indhold:
Eventyret på Lifstrup Hede
Kro, smedje og mølle
Den gamle herregård
De mærkelige gårdnavne
Forsvundne gårde og huse
Mergelgravene og -banen
Fra kirke til landsby
Det rige foreningsliv
Vester Nebel Sognearkiv
hj@vnsa.dk
Tlf. 75169246
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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.

Efterlysning

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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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 1 - 2015
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 2015

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:
Linda Nielsen
Lokalhistorisk Arkiv, Billund
Billund Centret
Hans Jensens Vej 6
7190 Billund
Tlf.: 75 33 24 72
E-mail: bln@bbsyd.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:
Karin Berg
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Sverrigsvej 20
7200 Grindsted
Tlf.: 20124208
E-mail:
karin.helene.berg@hotmail.dk
Anne Lorenzen
Hviding Sognearkiv
Egecentret
Ribevej 2 B
6760 Ribe
E-mail: fru.lorenzen@hotmail.com

Planlagte kurser og arrangementer i SVA:

ARKIBAS-KURSER
Opgraderingskursus Tirsdag den 13. januar 2015
Opgraderingskursus Tirsdag den 24. februar 2015
Kurserne er optaget. Nye Arkibas-kurser planlægges
og vil blive annonceret i begyndelsen af 2015

MODULKURSUS
MODULKURSUS 4
Lokalarkivernes forhold til omverdenen og
formidling af lokalhistorien
Tirsdag den 27. januar og tirsdag den
3. februar 2015 i Helle-hallen.
Pris (incl. forplejning): 500 kr. for medlemmer af SVA
Tilmelding: rib@esbjergkommune.dk
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2015

GENERALFORSAMLING
SVAs generalforsamling i 2015 afholdes onsdag
den 18. marts i Næsbjerg, Varde Kommune.
Mødeindkaldelsen udsendes til medlemmerne
seneste tre uger før mødets afholdelse

