
  

Sydvestjyske Arkiver 
 

SVA 

 

Studietur til Viborg  
til Rigsarkivet i Viborg og Danmarks Fotomuseum i Herning 

 

Mandag den 22. august 2016 
 

Årets studietur har denne gang Viborg som hovedmål, idet vi skal besøge afdelingen af Rigsarki-
vet, som det tidligere Landsarkiv for Nørrejylland nu hedder. Her skal vi have en introduktion til 
arkivets digitaliseringsarbejde samt en status på flytningen af Erhvervsarkivet til Viborg, inden vi 
skal have en rundvisning i arkivet. På vejen hjemad slår vi turen omkring Herning for at få en 
rundvisning på Danmarks Fotomuseum, inden dette desværre står til at lukke til oktober. På vejen 
derop er der formiddagskaffe på Cafeteria Kroen i Hampen, og frokosten indtages på den skønne 
Rindsholm Kro. Der forventes hjemkomst sidst på eftermiddagen, og i modsætning til tidligere års 
studieture er aftensmaden ikke inkluderet, hvilket er med til at holde turens længde og pris nede.   
 

Prisen for at deltage i turen er 500 kr. pr. person inkluderet formiddagskaffe m. rundstykke,  
samt en middag på Rindsholm Kro bestående af to retter (drikkevarer er for egen regning). 

 

PROGRAM FOR TUREN: 
Kl. (ca. tider) 
7.00   Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg 
7.15   Opsamling ved Korskroen (parkeringsplads v. Shell-tanken) 
7.30   Opsamling ved Starup (ved den nedlagte Tankstation på Tingvejen) 
7.45   Opsamling ved Lynghallen, Søndre Boulevard i Grindsted 
8.30-09.00  Formiddagskaffe på Cafeteria Kroen, Hampen  
10.00-12.00 Rundvisning Rigsarkivet i Viborg 
12.15   Afgang fra Viborg 
12.30-13.30 Frokost på Rindsholm Kro 
13.45   Bussen kører fra Rindsholm Kro 
14.30-16.00 Rundvisning, Fotomuseet i Herning 

16.00   Bussen kører fra Herning 
Ca. 16.45  Ankomst Grindsted 
Ca. 17.00  Ankomst Starup 
Ca. 17.15  Ankomst Korskroen 
Ca. 17.30  Ankomst Esbjerg 
 

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

TILMELDING: 
Tilmelding senest den 1. august 2016 på e-mail: 
rib@esbjergkommune.dk. Angiv antal, navn på 
deltagerne, arkiv-navn samt påstigningssted. 
Deltagergebyret på 500 kr. pr. person skal beta-
les forud sammen med tilmeldingen, ved at over-
føre beløbet til kontonr. 9686   6270542725   
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