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Ny arkivkonsulent 
Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 
formand for SVA  

Som bekendt har arkivkonsulent 
Richard Bøllund haft orlov i 2017. 
Hans ønske var at prøve kræfter 
med museumsarbejdet på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet i Esbjerg på fuld 
tid. 
 
En af betingelserne for orloven 
var, at han senest den 31. oktober 
meldte tilbage, om han ville vende 
tilbage til konsulentstillingen eller 
vælge museumsarbejdet perma-
nent. Et par dage før månedsskif-
tet kontaktede Richard Bøllund 
mig for at meddele, at han efter 
lange og svære overvejelser havde 
valgt at gøre springet til at blive 
fuldtids museumsinspektør på Fi-
skeri- og Søfartsmuseet. Han har 
været utrolig glad for sit arbejde i 
arkivverdenen og samarbejdet 
med jer i lokalarkiverne, men følte 
også det var tid at komme videre 
og ikke mindst være tilknyttet blot 
én arbejdsplads. Tilbagemeldingen 
blev naturligvis modtaget med be-
klagelse, men også med forståel-
se. 
 
Tidspunktet for Richard Bøllunds 
fratræden ved årsskiftet gør det 
vanskeligt at afholde en afskeds-
sammenkomst for ham. Han og 
jeg har derfor aftalt, at han delta-
ger i årsmødet i SVA den 1. marts, 
så I ved den lejlighed kan få lejlig-
hed til at hilse af med ham.  
 
I Richard Bøllunds orlov har Karen 
Jermiin Nielsen fungeret som ar-
kivkonsulent. Esbjerg Kommune er 
ansættende myndighed, og ifølge 

kommunens regler skal stillingen 
opslås ledig, inden en ansættelse 
finder sted. Denne proces er i 
gang og forventes afsluttet i be-
gyndelsen af 2018. Indtil afgørel-
sen foreligger, fortsætter Karen 
Jermiin Nielsen som vikar. 
 
Lad min afslutningsvis på ønske 
jer alle en rigtig glædelig jul og et 
god nytår. På gensyn i 2018. 

Arkivkonsulent Richard Bøllund som 
"æ supman'", marts 2013. Foto:  
Jørgen Dieckmann Rasmussen. EBA 
Q13199-076-1270. 
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Nyt fra konsulenten 
Af Karen Jermiin Nielsen, vikarierende arkivkonsulent  
 

Studietur til Aarhus 
Sensommerens studietur gik til 
Aarhus. Første besøg var Dokk1, 
hvor vi blev modtaget af stadsar-
kivar Søren Bitsch Christensen. Vi 
fik en rundvisning i en meget an-
derledes arkivbygning, for Dokk1 
huser bl.a. borgerservice og biblio-
tek. Her mødes århusianere i alle 
aldersklasser til de mest forskellig-
artede arrangementer. Vi fik også 
et godt kig på Aarhus Ø, den nye 
bydel, som Dokk1 er placeret i. 
Herefter introducerede stadsarki-
varen os til nogle af de mange 
projekter, Aarhus Stadsarkiv er 
involveret i. Frokosten blev indta-
get i Dokk1s café, hvorefter man 

kunne strække benene på de store 
terrasser rundt om bygningen. 
Herefter gik turen til Statens Avis-
samling i Skejby, hvor vi blev 
modtaget af sektionsleder Martin 
Lund. Besøget blev indledt med en 
rundvisning i det moderne byggeri 
med kompaktreoler. Her gemte sig 
uanede mængder af aviser, fordi 
samlingen i princippet har modta-
get alle danske aviser som en del 
af pligtafleveringen. Undervejs på 
turen fik vi også forevist aviser fra 
eget lokalområde, som samlingens 
medarbejdere havde fundet frem 
til os. Et stort trækplaster var og-
så fotostudiet, hvor der kunne af-
fotograferes aviser i mange kvali-
teter. 

Ikke alene det gode vejr lokkede deltagerne udenfor. Udsigten fra Dokk1 over 
den nye bydel Aarhus Ø var ganske spektakulær. Foto: Karen Jermiin Nielsen. 
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Den sidste del af besøget foregik 
i Avissamlingens frokoststue, 
hvor vi blev trakteret med kaffe, 
sødt og en introduktion til avisdi-
gitalisering og Mediestream af 
bl.a. projektets leder, Karen Willi-
ams. Her var det godt, at der ik-
ke var tilmeldt flere end 44, men 
når vi rykkede lidt sammen, gik 
det alligevel. Det var herligt at 
blive modtaget som gode kolleger 
og få så kompetent en introdukti-
on. (Se i øvrigt kort vejledning i 
Mediestream andetsteds i bla-
det).  

Kurser 
Efterårets kurser havde været 
undervejs længe, da foreningen 
modtog besked om, at Velux-
fonden via SLA havde doneret 
midler til at gøre kurserne gratis 
for foreningens medlemmer. Ud-
dannelsesudvalget havde natur-
ligvis håbet, at kursusdeltagelsen 
ville blive højere, når kurserne 
blev gratis, men det har ikke væ-
ret tilfældet dette efterår. Under 
alle omstændigheder har donatio-
nen gjort det muligt at mindske 
den økonomiske belastning for de 

En fyldt kompaktreol er altid tillokkende for arkivfolk. Her studerer Linda Niel-
sen og Nanna Iversen hyldernes indhold på Statens Avissamling i Skejby. Foto: 
Karen Jermiin Nielsen. 
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arkiver, der har haft medarbejde-
re på kursus. I efteråret har SVA 
indsendt endnu en ansøgning an-
gående forårets kurser, men om 
den imødekommes, vides endnu 
ikke.  
 
Nyt på efterårets kursusliste var 
”Hvordan kommer jeg i gang med 
Arkibas” og ”Hvordan kommer jeg 
videre” med Arkibas, som er ble-
vet vel modtaget. Kurserne udby-
des igen i foråret, så måske er det 
på sin plads med en lille præcise-
ring af indholdet: 
”Hvordan kommer jeg i gang med 
Arkibas” henvender sig til arkiv-
medarbejdere, som er lidt tøven-
de over for Arkibas. På kurset re-
gistreres intet, men der gives en 
introduktion til søgning på ar-

kiv.dk og i Arkibas, hvilket efter-
hånden er en nødvendighed for 
alle, som betjener arkivets gæ-
ster. Desuden introduceres demo-
databasen, hvor man trygt kan 
gøre sine første forsøg med Arki-
bas. Man behøver ikke at have 
været på dette kursus for at gå i 
gang med grundkurserne. 
”Hvordan kommer jeg videre med 
Arkibas” er IKKE en fortsættelse 
af ovennævnte kursus, for det for-
udsætter en vis registreringserfa-
ring. På kurset gennemgås nogle 
muligheder for at udnytte Arkibas 
bedre end hidtil. Det er hensigten, 
at kursisterne tager nogle proble-
mer med fra deres daglige regi-
streringspraksis, som vi kan ar-
bejde med på kurset. Så til dette 
kursus er der altså lektier! 

Hvad må man og hvad må man ikke stille op med arkivalierne? Der laves grup-
pearbejde i forbindelsen med Arkivuddannelsen modul 2: Arbejdet med Arkiva-
lierne og lokalarkivets øvrige samlinger. Helle Hallen, 23. oktober 2017. Foto: 
Karen Jermiin Nielsen. 
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Årsmøde 2018 
Planlægningen af det kommende 
årsmøde og generalforsamling er i 
fuld gang, og datoen er sat til 1. 
marts. Endnu vides kun, at de Gu-
le Ærter skal indtages i Vejen 
Kommune, og at der er truffet af-
tale med Bo Ejstrud, leder af Mu-
seet på Sønderskov, om et fore-
drag om guldskatten fra Fæsted. 
Så håber vi ikke, det inspirerer al-
le arkivmedarbejdere til at skifte 
Arkibas ud med en metaldetektor! 
 
Arkibas-udvikling 
Som I sikkert har opdaget, er der  
dette efterår indimellem ”kludder” 
i Arkibas. Årsagen er, at program-
met er under udvikling – pludselig 
dukker der nye funktioner op, som 
måske lige skal tilpasses. Det 
kommer til at ske flere gange i lø-
bet af det kommende år, fordi der 

løbende arbejdes på programmet. 
I er sikkert alle sammen spændte 
på, hvilke muligheder der kommer 
i Arkibas. Der er flere muligheder 
for at følge med i processen. På 
SLAs hjemmeside findes en fane 
med titlen Arkibas. Her kan man 
se en liste med alle de nye funkti-
oner, som ventes at komme i pro-
grammet. Udviklingsgruppen ar-
rangerer også nogle informations-
møder – tættest på det sydvestjy-
ske område er 31. januar i Aaben-
raa og 21. februar i Herning, beg-
ge dage 18-21. 
Er man Facebook-bruger og nys-
gerrig på hvad andre arkiver laver, 
kan man tilmelde sig Facebook-
gruppen Sammenslutningen af Lo-
kalarkiver - SLA. Ligeledes er der 
ofte Arkibas-diskussioner at finde 
her. 

http://www.danskearkiver.dk/index.asp?id=457
https://www.facebook.com/groups/279728419188342/
https://www.facebook.com/groups/279728419188342/
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Arkivsamvirket i  
Varde Kommune 
 
Af Hans Ole Villadsen, formand for Arkivsamvirket i Varde kommune  

Arkivsamvirket i Varde Kommune 
har nu fungeret fint i efterhånden 
10 år. Siden 2007/2008 er opga-
ven med at være paraplyorganisa-
tion for kommunens 18 arkiver 
blevet løftet.   
Forud for etableringen i 2008 var 
gået et år med møder og udvalgs-
arbejde. Den vigtigste opgave i 
opstartsprocessen var at få af-
stemt de fremtidige økonomiske 
og organisatoriske rammer for de 
18 arkiver med Kulturudvalget i ny 
Varde Kommune. Det lykkedes at 
finde ”fælles fodslaw”. 
 
Samarbejdet mellem arkiverne 
fungerer gnidningsfrit. Selv om der 
er stor forskel i størrelsen på arki-

verne – fra Varde Byhistoriske ar-
kiv med daglige åbningstider og 
mange medarbejdere til Billum 
Sognearkiv, som det mindste - 
fungerer samarbejdet arkiverne i 
mellem gnidningsløst.  
 
Den væsentligste funktion for ar-
kivsamvirket har været, at fungere 
som bindeled og kontakt til den 
kommunale struktur, primært Kul-
turudvalget i Varde Kommune, 
men det har været naturligt, at 
samarbejdet også dækkende andre 
aktiviteter.  
 
Ved sammenlægningen i 2007 af 
Blåbjerg, Blåvandshuk, Ølgod, Hel-
le og Varde kommuner til det ny 
storkommune Varde Kommune 
blev de 18 lokalarkiver/
sognearkiver alle videreført med 
uændret funktionsområde og som 
selvstændige arkivenheder. 
 
Arkivsamvirket afholder fast hvert 
år to arrangementer, der er åbne 
for alle de cirka 75 frivillige og 
ulønnede arkivmedarbejdere i Var-
de Kommune. (Der er ikke lønnet 
arbejdskraft på arkiverne). 
 
Generalforsamlingen i begyndelsen 
af året fastlægger fordelingen af 
det kommunale kontante tilskud til 
arkiverne efter en fordelingsnøgle 
baseret på et fast ens tilskud pr. 
arkiv suppleret med et tilskud pr. 
indbygger i funktionsområdet. Der-
udover afsættes midler til det fæl-
les indkøb af arkivmaterialer 
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(administreres af Varde arkivet), 
og en reserve til mødeaktivitet.  
 
På efterårsmødet er programmet 
åbent. Dette møde er primært af 
social karakter med udveksling af 
erfaringer, men når over 50 arkiv-
medarbejdere er samlet, bruges 
muligheden også til at få fyldt no-
get faglighed ind i programmet.   
 
Arkivsamvirket har gennem en pe-
riode opbygget en ”forsikrings-
fond” med en kapital på kr. 
50.000. Fonden virker som en an-
svars- og indboforsikring for arki-
verne. Der har ikke været brug for 
midlerne endnu, men skulle et ar-
kiv blive ramt af ”uheld” så er der 
her hjælp at hente.  
 
Ad hoc har der været oprettet erfa 
grupper omkring arkivernes brug 
af hjemmesider, filmoptagelse, fa-
cebook m.m. 
 

Ideer til andre aktiviteter har væ-
ret forsøgt ”søsat” bl.a. omkring 
Historisk Atlas, men kapaciteten 
eller entusiasmen har ikke været 
helt dækkende. Ligeså overvejel-
ser omkring ”fællesindkøb” af 
scannere og lignende større/
dyrere ”maskiner”. 
 
Samvirket har fundet en balance 
på aktiviteter tilpasset udbuddet 
fra SLA og SVA og skabt en sam-
arbejdsplatform, der vil kunne kla-
re fremtidige opgaver. 
 
Hvad fremtiden vil bringe af udfor-
dringer, behøver vi ikke være be-
lastet af her og nu. Selv om gene-
rationsskifte i arkiverne og lokale-
situationen flere steder nok burde 
give panderynker.  
 
Vi kan glædes ved, at Arkivsamvir-
ket i Varde Kommune er kommet 
godt igennem de første 10 år, og 
at der stadig er liv i alle 18 arkiver 
i kommunen.  

 

Giv gode ideer videre. Fortæl os, hvad der sker hos jer! 
 
Nyt fra Sydvestjyske Arkiver er medlemmernes blad og modtager gerne 
indlæg om både arkivernes aktiviteter og af historisk karakter.  
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Vejledning i Mediestream 
Af Karen Jermiin Nielsen, vikarierende arkivkonsulent  

I årets studietur til Aarhus indgik 
et besøg på Statens Avissamling. 
Her fik de besøgende et indblik i 
hjemmesiden Mediestream.dk, 
som giver online adgang til en stor 
mængde digitaliserede aviser. Tje-
nesten leveres af Det Kgl. Biblio-
tek, som har digitaliseret en stor 
mængde af de dagblade, som fin-
des på Statens Avissamling. Uge-
aviser indgår ikke i Mediestream. 
 
Hvor får man adgang til hvad? 
Mængden af indscannede aviser er 
meget stor. Hjemmefra (eller hvor 
som helst man har adgang til in-
ternettet) kan man få adgang til 
alle scannede aviser, som er mere 
end 100 år gamle. I skrivende 
stund er det altså alle scannede 
aviser, som er udkommet før 1. 
januar 1918. 
 
For at få adgang til nyere aviser 
skal man møde frem på en af Det 
Kgl. Biblioteks afdelinger i Aarhus 
eller København, hvor man kan få 
adgang fra bibliotekets pc’er. Med-

bring evt. en USB-stick med hen-
blik på at downloade gode fund. 
 
Bl.a. Billund, Esbjerg, Fanø og Ve-
jen Kommuner tilbyder desuden 
en tjeneste, som hedder Medi-
estream Folkebibliotek. Her kan 
man ved fremmøde på sit lokale 
bibliotek få udvidet adgang til de 
såkaldte ”ejerløse” aviser – dvs. 
også fra de sidste 100 år. Spørg 
på biblioteket, hvordan man får 
adgang til databasen. 
 
For lokalområdet er de mest inte-
ressante ejerløse aviser Ribe 
Stiftstidende (1786-1960) og 
Vestjyllands Social-Demokrat 
(1898-1971). En komplet liste fin-
des på Mediestreams hjemmeside.  
 
Selve hjemmesiden Mediestre-
am.dk fungerer på samme måde 
derhjemme, på Det Kgl. Bibliotek 
og på folkebiblioteker. Det er kun 
udvalget af aviser, som er forskel-
ligt. 
 

file:///N:/SVA/Blad/2017-2/Mediestream.dk
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/16
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Hvordan får man fundet en 
avis? 
Først og fremmest bør man i den 
øverste fane vælge ”Aviser”. (Se 
markeringer med blåt ovenfor.) 
 
Vil man blot bladre i den lokale 
avis, kan man trykke på ”Se liste 
over aviser i Mediestream”. Herfra 
kan man f.eks. vælge Ribe Stiftsti-

dende, dernæst årgang og endelig 
dato. Så skal man bare trykke på 
billedet (se den blå pil nedenfor), 
så kommer avisen frem. 
 
Vil man downloade avisen til sin 
computer eller USB-stick, vælges 
”Download avis som pdf”, hvoref-
ter filen kan gemmes i en ønsket 
placering. 
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Hvordan søger man i aviserne? 
Aviserne er indscannede med 
tekstgenkendelse. Det vil sige, at 
det er muligt at søge i indholdet af 
aviserne. Det er en stor fordel, 
hvis man f.eks. ønsker at finde alle 
artikler, som handler om ens egen 
by, selvom man ikke ved, hvilke 
der findes. Man kan f.eks. søge på 
et bynavn eller et personnavn. 
Tekstgenkendelsen er ikke helt 
ufejlbarlig, så en by kan godt være 
nævnt i avisen selv om man ikke 
kan søge noget resultat frem. 
 
Igen gælder det, at man først skal 
vælge ”Aviser” øverst på siden. 

Det giver nogle udvidede søgemu-
ligheder.  
I søgefeltet skriver man hvad man 
nu måtte ønske at søge på – f.eks. 
et bynavn, en begivenhed eller en 
person. Under søgefeltet skal man 
sætte hak i ”Søg kun i det, du har 
adgang til”. Herved undgår man 
søgeresultater, som man alligevel 
ikke kan få at se. 
Det er også muligt at afgrænse 
tidsperioden. Tryk ”Søg” på den 
grå knap. 
Så fremkommer resultaterne fra 
alle de mange aviser. Her kan det 
være en fordel at afgrænse sin 
søgning i venstre side. F.eks. kan 
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man vælge resultater fra en be-
stemt avis, et bestemt trykkested 
eller en bestemt periode. Man kan 
selv vælge, om resultaterne skal 
sorteres efter relevans eller dato 
(de røde knapper). Relevans bety-
der i denne sammenhæng om sø-
geordene forekommer mange gan-

ge i en artikel i forhold til artiklens 
længde. 
 
Når man ønsker at se resultatet i 
en avis, klikker man på billedet 
som beskrevet øverst i denne vej-
ledning. 

Deltagere i årets studietur på besøg på Statens Avissamling i Skejby. De origi-
nale trykte udgaver studeres. Foto: Karen Jermiin Nielsen. 
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Som eksempel på alle de gode sa-
ger, der er at finde i aviserne, 
bringes her den detaljerede indfø-
ring i julens historie og begreber, 
som Vestjyllands Social-Demokrat 
bibragte sine læsere  d.  24. de-
cember 1917. 
 
Juleskikke 
December, 31 Dage, af lat. decem 
(ti), kaldes saaledes, fordi den ro-
merske Kalender var den tiende 
Maaned. Det danske Navn er 
Christmaaned. 
2. December: 1. Søndag i Advent, 
Julens Beredelsestid, af lat. Ad-
ventus, Ankomst. Der er fire Søn-
dage i Advent. 
21. December: Vintersolhverv, So-
len har sin største Afstand fra 
Ækvator. (Hverv bruges her i sin 
gamle Betydning: Omdrejning, 
Skifte). Den korteste Dag. 
25. December: Navnet Jul er af 
gammel nordisk Oprindelse og be-
tegnede den største af vore he-
denske Forfædres Fester. Den be-
gyndte med Vintersolhverv og 
fortsattes til 8., 12. eller 20. Jule-
dag. Ved Kristendommens Indfø-
relse lagdes Festen 3 Dage senere 
og forvandledes til den kristelige 
Fest, men beholdt sit Navn. (Vore 
Forfædre fejrede tre andre Hoved-
fester: Foraarsfesten, Midsommer-
festen (24. Juni) og Høst- eller 
Vinterfesten (1. Novbr.)). Julefe-
sten (eller Midvinterfesten) blev 
nærmest holdt, fordi Lyset nu 
vendte tilbage, idet Dagene efter 
den 22. Decbr. længes. 
Julemærker var de Mærker, som i 
de 12 Juledage fra 25. December 
til 6. Januar skreves med Kridt paa 
Bjælken og som angav Vejrliget 
paa hver Dag i Julen; man vente-
de, at Vejret i de kommende 12 

Maaneder vilde blive det samme. 
Deraf Talemaaderne, ”hvis ikke al-
le Julemærker slaar fejl”, og ”efter 
alle Julemærker at dømme”. 
At give Julegaver er vistnok en 
gammel Skik, der svarede til Ro-
mernes Nytaarsgaver, men var 
blandt vore Forfædre mindre ud-
bredt. 
Juletræet stammer fra Tyskland; 
endnu i det 17. Aarh. var det ind-
skrænket til Strassburg og Omegn, 
og først omkring 1800 kom det til 
København i enkelte tyskfødte Fa-
milier, men blev snart almindeligt. 
I nyeste Tid har det begyndt at 
vinde Indpas i Englands og Frank-
rigs største Byer. Det skal muligvis 
forestille Livets Træ. Den runde 
Julekage er et Sindbillede på So-
len. 
31. December: Sylvester helliget. 
Nytaarsaften er derfor ogsaa ble-
vet kaldt Sylvesteraften. 
Nytaarsløjerne er Rester af vore 
hedenske Forfædres Juleskikke. 
Ved Ild og Larm troede de at bort-
jage Troldskab og Sygdom fra Dyr 
og Mennesker. At slaa Potter paa 
Døren hos Naboen var oprindelig 
en Opmærksomhed. 

En anden slags julemærker 
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Glimt fra studieturen til  
Aarhus 

Læsesalen på 
Rigsarkivet i 
Viborg. (EBA 
Q21506-076-
1461) 

Klokken ringer på Dokk1, 
hver gang der fødes et barn 
på Skjeby sygehus. Foto: Ka-
ren Jermiin Nielsen. 

Søren Bitsch Christensen fortæller om Aarhus 
Stadsarkivs projekter. Foto: Karen Jermiin 
Nielsen. 

Martin Lund viser rundt i Statens Avissamling, 
her stående blandt læsepladserne.. Foto: Ka-
ren Jermiin Nielsen. 



Efterlysning 

 
På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse oplys-
ninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlin-
ger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksom-
heder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentifice-
rede fotografier eller jeres efterlysning til e-mail:  
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
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Børsen 

 
På denne side kan medlemmer af SVA tilbyde forskelligt til gavn for an-
dre. Henvend jer til SVAs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torve-
gade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på: arkivkonsulen-
ten@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 - 2018 
 
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: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
INDEN den 15. maj 2018 
 

 

Arkivkonsulent (Vikar) 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
 
Tlf.: 76 16 39 07 
 
E-mail:  
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
Træffetider:  
mandag 8.30-15.30 
fredag kl. 8.30-13.00 
 



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.: 21 35 44 22   
E-mail: bln@bbsyd.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Nanna Iversen 
Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og 
Omegn 
Biblioteket 
Stadionvej 6   
6650 Brørup 
Tlf.: 75 38 16 70.  
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Linda Vesterbæk 
Nordby Sognearkiv 
Fanø Skole 
Stadionvej 17 
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 
 
 
Karen Riisager 
Varde Lokalhistoriske Arkiv 
Torvet 7    
6800 Varde 
 



 

Kommende aktiviteter 
 
 
 
 

ARKIBAS-KURSER 
 
 

Tirsdag den 16. januar 2018: Grundkursus billeder 
 

Tirsdag den 30. januar 2018: Hvordan kommer jeg i 
gang med Arkibas? 

 
Tirsdag den 20. februar 2018: Hvordan kommer jeg 

videre med Arkibas? 
 
 
 
 

SVAs ÅRSMØDE 
 

Torsdag den 1. marts 2018 
 

Mødeindkaldelse med dagsorden   
udsendes primo februar 2017.  

 
 
 

FRA ARKIVSAMVIRKER 
 

Onsdag d. 7. marts 2018: Årsmøde, Arkivsamvirket i 
Esbjerg Kommune 

 
Tirsdag d. 20. marts 2018: Generalforsamling, Ar-

kivsamvirket i Varde Kommune  
 
 
 

For kurser (program & tilmelding) - se hjemmesiden 
www.sydvestjyskearkiver.dk 


