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Velkommen til årsmødet 2018 i Sydvestjyske Arkiver. Det 
er rart at se så mange fremmødte, selv om dagens vejr ser 
anderledes ud end dengang, I tilmeldte jer. 

Sydvestjyske Arkiver har med forløberen Ribe Amts Lo-
kalarkiver holdt en del fødselsdage og nærmer sig de 50. 
Det betyder, at mange personer har været med i bestyrel-
sen i arbejdet for at give arkivfolkene i det sydvestjyske 
område gode forhold at arbejde under og hjælpe dem 
med løsningen af små og store problemer i deres arbej-
de. Alderen betyder desværre også, at tidligere bestyrel-
sesmedlemmer falder bort, og at jeg på årsmøderne i sti-
gende grad mindes tidligere bestyrelsesmedlemmer, som 
er døde i det forgangne år. Ved dette årsmøde er der ikke 
færre end tre afdøde SVA-bestyrelsesmedlemmer at min-
des, og de kommer alle fra den nordlige del af SVAs dæk-
ningsområde. 

Andreas Bjerregaard-Ander-
sen, Varde, døde den 17. okto-
ber 2017, 96 år gammel. Han 
kom ind i RALs bestyrelse fra 
begyndelsen og fungerede 
som kasserer fra det tidspunkt. 
Regnskabet var dengang for-
holdsvis enkelt og overskueligt 
– ca. 20 medlemsarkiver, der 
betalte kontingent (formo-
dentlig 100 kr.), og derefter var 
der udgifter til årsmødeafhol-
delse og lignende. Fra midten 
af 1980’erne blev der dog tale 

Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2017
Sydvestjyske Arkiver (SVA)

om et noget mere kompliceret regnskab, for RAL begynd-
te at gennemføre indsamlingskampagner finansieret af 
det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd – med 
lønregnskab og forskningsrådsafregning. Ja, der kom 
også tilskud fra Ribe Amts Beskæftigelsesudvalg, og det 
lille foreningsregnskab var ikke længere så lille. Andreas 
Bjerregaard-Andersen blev heldigvis ikke slået ud, men 
førte et omhyggeligt regnskab, der altid stemte. Netop 
omhyggeligheden var en karakteristisk træk ved Andre-
as Bjerregaard-Andersen sammen med hans venlige væ-
sen og imødekommende natur. Han var med til at bringe 
arkiverne videre – samtidig med at han fortsatte med sit 
arbejde i Varde Byhistoriske Arkiv. Og da han i 1989 for-
lod Ribe Amts Lokalarkiver, fortsatte han endnu i mange år 
sit frivillige arbejde i Varde Byhistoriske Arkiv. 

Thomas Villadsen er 
den næste af de af-
døde RAL-bestyrelses-
medlemmer, jeg vil 
nævne. Ligesom An-
dreas Bjerregaard-An-
dersen var han tilknyt-
tet Varde Byhistoriske 
Arkiv, blot som leder. I 
1993 blev Thomas 
Villadsen valgt ind i 
bestyrelsen for Ribe 
Amts Lokalarkiver, og 
da han havde en bag-
grund som bankdirek-

Bestyrelsens beretning

Andreas Bjerregaard-Andersen. Foto: 

Preben Palle, Varde Lokalhistoriske 

Arkiv

Thomas Villadsen. Foto: 

Preben Palle, Varde Lokalhi-

storiske Arkiv.

Til Indhold
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tør, var han oplagt som kasserer i foreningen, da den post 
var ledig. Regnskabet var atter kommet ind i en mindre 
form, men Thomas Villadsen var da med på specielle pro-
jekter, bestyrelsen måtte finde på og som kunne få regn-
skabsmæssige konsekvenser. Han var medlem af RALs be-
styrelse indtil 1999, men fortsatte endnu en del år som 
leder af Varde Byhistoriske Arkiv, en post han passede med 
interesse og stor dygtighed. 

Uddannelse har det 
altid været og er sta-
dig et meget vigtigt 
område i RAL/SVAs ar-
bejde. Arkivarbejde 
er en meget foran-
derlig størrelse og er i 
dag ikke, hvad det f.
eks. var i 1981. Bl.a. er 
den teknologiske udvik-
ling kommet ind over 
og er ikke til at komme 
uden om. En af nøgle-
personerne i RALs kur-
sus- og uddannelsesar-
bejde fra 2000-2004 var 
Frede Møller Kristensen 
fra Ølgod Lokalhistori-
ske Arkiv. Sammen med 
andre bestyrelsesmed-

lemmer og arkivkonsulenten planlagde han kurser, fore-
drag og andre arrangementer for RALs medlemmer og var 
med til at gennemføre dem. Mange af forslagene til kur-
ser og andre arrangementer var begrundet i behov, han 
så eller fornemmede lokalt. Havde ét arkiv behov for ud-
dannelse på et bestemt område, havde andre det formo-
dentlig også: Det er styrken i den måde, først RAL, senere 
SVA arbejder på. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Andreas 
Bjerregaard-Andersen, Thomas Villadsen og Frede Møller 
Kristensen. 

Ære være deres minde. Tak. 
 

Efter årsmødet sidste år konstituerede bestyrelsen sig med 
undertegnede som formand, Linda Vesterbæk; Nordby, 
som næstformand, Linda Nielsen, Billund, som kasserer 
samt Anni Skov Christensen og Nanna Iversen som besty-
relsesmedlemmer – med særligt ansvar for uddannelse og 
kurser. 

2017 blev på flere måder et nyt år for SVAs medlem-
mer. I slutningen af 2016 havde Richard Bøllund spurgt, 
om han mon kunne bevilges et års orlov fra sin stilling som 
arkivkonsulent for at prøve kræfter med et fuldtidsjob 
på Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor han ellers havde den 
anden halvdel af sin arbejdstid. Ansøgningen blev imø-
dekommet, og ret hurtigt fandt vi en vikarløsning, idet 
Karen Jermiin Nielsen, som er leder af Ribe Byhistoriske 
Arkiv, kunne indtræde i den ledige stilling som vikar fra 
1. januar 2017. Der blev således intet slip i hjælpen til ar-
kiverne, og det er mit indtryk, at I har været glade for Ka-
rens råd og hjælp. Richards orlov var som nævnt fastsat 
til et år med den betingelse, at han inden udgangen af 
oktober skulle melde tilbage, om han vendte tilbage eller 
sagde op. Det endte med en opsigelse pr. 31. december 
2017 – og den blev afleveret med en mundtlig uddybning 
af den: Det var hverken arbejde eller samarbejdet med jer 
medlemmer, han var kørt træt i eller var ked af – nej, for 
første gang i sit arbejdsliv havde han oplevet kun at have 
en arbejdsplads, og det følte han gav ham et mere samlet 
arbejds- og familieliv. Hermed stod det klart, at der skulle 
findes en ny arkivkonsulent, og det er også sket, som I er 
blevet orienteret om pr. mail – også om hvem det er ble-
vet. Ud af 35 ansøgere blev Karen Jermiin Nielsen valgt, 
og hun har faktisk sin første arbejdsdag som fastansat ar-
kivkonsulent i dag. Da Richard sagde op, enedes vi om at 
kombinere SVAs årsmøde med en afskedsreception, og det 
er anledningen til, at Richard Bøllund er her i aften. 

Trods skiftet af konsulent var i stand til at gennemfø-
re det kursus- og uddannelsesprogram, som var planlagt 
for 2017 før arkivkonsulentskiftet – ja der kom faktisk 
mere til, for pludselig var Velux-Fonden på banen med 1 
mill. kroner til lokalarkivernes udvikling og de frivillige 
medarbejderes uddannelse (60+) m.m. Ansøgningsfristen 

Frede Møller Kristensen. Foto: Torben 

Meyer (EBA Q00023-041-1000)

Til Indhold
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var 30. april, og SVAs bestyrelse besluttede sig for at søge 
om penge til først og fremmest uddannelsesaktiviteter. 
Ansøgningen blev imødekommet – om ikke med det fulde 
beløb. Sagsbehandlingen og udmeldingerne på ansøgnin-
gerne tog desværre så lang tid, at det blev svært at plan-
lægge efterårets kurser. Ville de blive helt eller delvis gra-
tis, og hvilke kunne gennemføres inden for rammen? Det 
gav arkivkonsulenten nogle udfordringer, men en løsning 
blev fundet, og faktisk kom der ”gratis” kurser ud af det, 
og – viser det sig – der bliver også gratiskurser i 2018, da 
vi først fandt ud af, hvordan bevillingen egentlig skulle 
forstås! 

Velux-Fondens initiativ er spændende, og det er be-
styrelsens håb, I har fået noget ud af det rundt omkring 
i arkiverne (ud over SVAs kurser). Har I ikke søgt, men 
overvejet det, så husk, at der også kommer to ansøgnings-
runder her i 2018 – og at arkivkonsulenten sidder klar til 
at hjælpe jer med udformningen af ansøgningen, ideer 
m.m. Ingen ved, om Velux-Fonden vil fortsætte tilbuddet 
efter 2018. 

En sidste ting fra 2017, jeg vil nævne, er udflugten, som 
jeg desværre selv i sidste øjeblik blev forhindret i at delta-

ge i, men som ellers havde god tilslutning. Det er en ak-
tivitet, der værdsættes af medlemmerne, fornemmer jeg. 
Ved udstillingsåbningen i Billund i tirsdags kom én af ud-
stillerne hen til mig for at spørge, om ikke der kom en ud-
flugt i 2018, for de udflugter var bare alle tiders! Mit svar 
lød, at det mente jeg bestemt, der gør, men det er ét af 
de spørgsmål, I gerne må melde tilbage på her i aften. Og 
I skal ikke holde jer tilbage med forslag til udflugtsmål. 

Nu har vi lagt 2017 bag os og er i gang med 2018. Et 
nyt år nye udfordringer og glæder. Der kommer jo bl.a. en 
opgradering af Arkibas. Der kommer også en Persondata-
forordning til maj, som bl.a. kan komme til at påvirke ar-
kivernes håndtering at personfølsomme oplysninger, her-
under portrætter, for de er havnet i den kategori. Måske 
kommer der også en revision af arkivloven, som forholder 
sig arkivmæssigt til andre spørgsmål i arkivernes virke og 
dagligdag, men det vil der kunne fortælles mere om ved 
årsmødet i 2019. 

Tak for opmærksomheden. 
Jørgen Dieckmann Rasmussen, Formand for SVA

Richard Bøllund sagde farvel til 

konsulentstillingen med udgangen af 

2017. Her ses han holde mandtal over 

deltagerne på en studietur i juni 2015. 

Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen 

(EBA Q19074-076-1404)

Til Indhold
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Mit første møde med Sydvestjyske Arkivers generalforsam-
ling fandt sted som nyansat arkivar i 2013. Der var budt til 
gule ærter den 6. marts i Nr. Farup. Da jeg så de gule ærter 
komme på bordet, blev jeg lidt forknyt – ikke fordi jeg ikke 
kan lide gule ærter – det kan jeg – men fordi jeg frygtede, 
at jeg som særligt indvielsesritual ville blive sat til at øse 
gule ærter op til en samling ukendte personager. Fra min 
egen familie vidste jeg, at der kan knytte sig allehånde 
prøvelser til den proces, for selv om gule ærter er en enkel 
ret, er forventningerne høje og forskelligartede – nogle vil 
have gulerødder og andre grisetæer, og suppen kan være 
både for tynd og for salt. 

Heldigvis var det det år, Richard Bøllund trådte i karak-
ter som ”æ Supman”, da serveringen gik i gang. Forknyt-
heden forsvandt, da Richard med sikker hånd serverede en 
ordentlig gang gule ærter og fik mig dirigeret i retning af 
gode arkivfolk. Det var bare at sætte sig til og spise, hvad 
Richard havde øst op. 

Det foregik lidt på samme vis, da jeg i begyndelsen af 
2017 skulle starte som vikarierende arkivkonsulent. Jeg var 
ganske spændt på, hvad der forventedes af mig i en ny 
stilling. Heldigvis havde Richard igen ”øst suppen op” så 
at sige – det var bare at gå i gang: Der var planlagt kurser 
med velbeskrevne undervisningsforløb, arrangeret gene-
ralforsamling og lavet overdragelsesforretning. Igen kun-
ne jeg gå direkte til at lære de gode arkivfolk at kende, 
og at lære at forstå de forventninger, der er til arkivkon-
sulentens virke. 

Året blev indledt med en gennemgang af alle de kon-
taktoplysninger, som findes i Arkivvejviseren på forenin-
gens hjemmeside. Medlemsarkiverne gennemgik hver 
især egne oplysninger, og det viste sig, at der var en del 
ændringer. Jeg er glad for at have modtaget så mange ret-
telser og håber, at der kommer flere fremover. Det er som 
bekendt en absolut nødvendighed, at vores potentielle 
besøgende ved, hvor og hvornår de kan træffe os. 

Jeg har også selv haft brug for at kigge i foreningens 
vejviser i 2017 – heldigvis var oplysningerne opdaterede. 

Flere arkiver har haft konsulenten inviteret på besøg til 
hjælp med forskellige opgaver: Råd til registrering, gene-
rationskifte på arkivet og teknisk assistance har været i 
blandt dem. Jeg lærer også selv en del undervejs! 
Fra arkivbesøgende får jeg også et kendskab til de regi-
streringsproblemer, et arkiv kan stå med. Det har jeg haft 
stor glæde af, når der har været afholdt Arkibas-kurser. Vi 
har i år haft seks kurser – ud over de klassiske grundkurser 
og administratorkurset, har der været udmærket interesse 
for nyskabelserne på efterårets kursusliste, nemlig ”Hvor-
dan kommer jeg i gang med Arkibas” og ”Hvordan kom-
mer jeg videre med Arkibas”. 

To modulkurser er det også blevet til: I foråret modul 
3 - Modtagelse, håndtering og registrering af billeder og 
i efteråret modul 2: Modtagelse og registreringsarbejde 
med de skrevne arkivalier. Efterårets kurser har været gra-
tis, da Velux-fonden donerede midler til, at foreningens 
medlemmer kunne komme på kursus. Bevilligen gjaldt ar-
kivmedarbejdere over tres år, og i den forbindelse har jeg 
fået et lille indblik i alderssammensætningen. I kan måske 
ikke se det, hvis I kigger jer omkring, men de fleste af jer 
er over 60! 

I maj måned var der informationsmøde om Giv Det Vi-
dere-projektet, og i sensommeren var det tid til årets stu-
dietur, som i år gik til Aarhus. Første besøg var Dokk1, hvor 
vi blev modtaget af stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. 
Vi fik en rundvisning i en meget anderledes arkivbygning, 
for Dokk1 huser bl.a. borgerservice og bibliotek. Her mø-
des århusianere i alle aldersklasser til de mest forskelligar-
tede arrangementer. Vi fik også et godt kig på Aarhus Ø, 
den nye bydel, som Dokk1 er placeret i. 

Herefter gik turen til Statens Avissamling i Skejby. Be-
søget blev indledt med en rundvisning i det moderne byg-
geri med kompaktreoler. Her gemte sig uanede mængder 
af aviser, fordi samlingen i princippet har modtaget alle 
danske aviser som en del af pligtafleveringen. Undervejs 
på turen fik vi også forevist aviser fra eget lokalområde, 
som samlingens med arbejdere havde fundet frem til os. 

Konsulentens beretning

Til Indhold
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Et stort trækplaster var også fotostudiet, hvor der kunne 
affotograferes aviser i mange kvaliteter. 

Den sidste del af besøget foregik i Avissamlingens fro-
koststue, hvor vi blev trakteret med kaffe, sødt og en in-
troduktion til avisdigitalisering og Mediestream af bl.a. 
projektets leder, Karen Williams. Her var det godt, at der 
ikke var tilmeldt flere end 44, men når vi rykkede lidt sam-

Sydvestjyske Arkivers årsmøde blev i 2017 holdt i Bryndum Forsamlingshus. Efter de gule ærter var der foredrag ved museums-

inspektør Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q21857-076-1469)

men, gik det alligevel. Det var herligt at blive modtaget 
som gode kolleger og få så kompetent en introduktion. 

Apropos kompetent introduktion: Tak til Richard for 
den gode start på konsulentarbejdet.

Karen Jermiin Nielsen, Arkivkonsulent

Til Indhold
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Billund Kommune
besøg uden at skrive. Der har formentlig været omkring 
80-90 forbi i årets løb.

På vores hjemmeside har der været 9778 forbi og på 
Arkiv.dk har der været 10.722 besøgende. Det sidste har 
affødt en del henvendelser på mail, hvor folk har villet 
købe billeder, og desuden har der været rettelser, som vi 
selvfølgelige er meget glade for.

Jeg regner med, at der i årets løb er brugt omkring 1500 
timer på arkivarbejdet, fordelt på bestyrelsens medlem-
mer og Hanne samt mig selv.

På fællesudstillingen i marts måned var emnet frit, så 
vi havde skolehistorier på programmet. Udstillingen blev 
som sædvanligt besøgt af rigtig mange.

Vores næste tiltag var Byens Fest, hvor arkivet og for-
eningen var sammen om at udstille. Arkivet havde billeder 
med, og da vi satte op, sagde jeg til mine hjælpere, at jeg 
ville være meget glad, hvis vi fik navne på 5 billeder. Inden 
vi sluttede, havde vi fået navne på 39 billeder, så det kan 

Beretninger fra de lokalhistoriske arkiver

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
Billund Centret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund.  
Tlf.: 21 35 44 72
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 og 19.00-21.00 samt 
efter aftale
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund
Tlf.: 20 95 27 51
E-mail: bln@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk

I året der er gået, har vi forøget vores samling af arkivalier 
med ca. 2 m. så vi nu er oppe på 75 hyldemeter. 

Af enkelte billeder har vi registret lige knap 11.600. 
Desuden har vi mange billedsamlinger, så vi i alt har regi-
streret over 20.000.

Der har været 73 på besøg i arkivet, som har skrevet 
i gæstebogen, men nogen har også været her været på Åbningen af fællesudstillingen i 2017.

Til Indhold

mailto:bln@bbsyd.dk
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betegnes som en succes. Jeg formoder vi deltager igen i 
det kommende år.

I forbindelse med kommunevalget, der i Billund fore-
gik i Billund Centret, opfordrede vi folk til at medbringe 
deres fotoalbum, som vi gerne ville låne for at scanne in-
teressante billeder, der kunne tilføjes vores samling. Der 
kom ikke mange, men dem der kom, kunne virkelig hjæl-
pe os med historien. Vi vil gentage det igen ved andre 
lejligheder.

I november begyndte jeg at skrive en bog om Grene 
og Krog ejerlav. Det var meningen, at det skulle være en 
fortsættelse af bogen vi udgav i 2014 om Løvlund og Sil-
keborg, men jeg ændrede konceptet og tog en del fami-
liehistorier med, så det blev en bog på 110 sider, som vi 
forventer at udgive til åbningen af fællesudstillingen den 
27. februar. Det er så meningen, at det bliver nr. 2 i en se-
rie, som vi agter at fortsætte.

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 9.30-11.30 og 1. 
onsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt efter aftale
Leder: Jakob Kristiansen (formand). Tlf.: 51 24 84 75
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside: www.filskov.infoland.dk

2017 blev året hvor næsten alt stod i jernbanens tegn. Vi 
startede året med fælles udstilling i Billundcentret sam-
men med de andre arkiver i kommunen. Tema for os var 
jernbane i Filskov.

5. maj blev som vanligt fejret med blomsternedlægning 
ved mindestenene ved Brunbjergvej og Vildkærvej. Efter-
følgende var der kaffe og foredrag om Besættelsessamlin-
gen af Kurt Nørgård.

Ved Viaduktfesten havde vi åbent om søndagen, og det 
var velbesøgt.

For at blive på samme spor, så var sommerudflugten til 
”Den Genfundne Bro” ved Vestbirk og en tur på veteran-
banen fra Bryrup til Vrads. På den gamle station, som er 
en fin restaurant, fik vi serveret kaffe og lagkage i rigelige 
mængder.

Fra sommerferien og frem til 11/11 kl. 11 gik tiden med at 
forberede udstillingen om 100-året for jernbanens indviel-
se i Filskov. Vi kunne ikke klare det uden hjælp udefra. Vi 
søgte fonde og fik det vi havde behov for, og med hjælp 
fra venner og familie kunne vi byde velkommen til ca. 
3-400 gæster. I flæng kan nævnes at der var: Plancher, ef-
fekter, servering af kaffe, modeltog, børnelegeplads, cafe, 
musik, konkurrence, dias, film og Fredericia Postorkester.

Med fokus på udstillingen har der ikke været meget tid 
til arkivering. Det håber vi bliver bedre i 2018. Vi har god 
plads til flere personer i arkivet til at hjælpe med at regi-
strere og holde styr på de ting vi har.

GrindstedArkivet
Tinghusgade 14, 7200 Grindsted 
Åbningstid: Onsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00 eller efter 
aftale. Lukket i skoleferier.
Leder: Karin Berg, Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
Tlf.: 20 12 42 08
Arkivets postadresse: Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted
E-mail: info@grindstedarkivet.dk
Hjemmeside: www.grindstedlokalarkiv.dk

Det daglige arbejde
I september 2017 kunne den nuværende gruppe fejre, at 
det var fem år siden, vi begyndte som frivillige i arkivet. Vi 
føler os nu rimeligt rutinerede, og det kan også konkret 
ses derved, at stakken af ikke-registreret materiale i kæl-
deren svinder ind. Det var også det primære mål for 2017: 
at vi skulle registrere mest muligt. Der er dog stadig arbej-
de nok til mange mennesker i mange måneder!

Samarbejde med Billund Kommunes Museer om Lund-pro-
jektet
I løbet af sommeren blev medarbejdere fra Billund Kom-
munes Museer færdige med pilotprojektet vedr. registre-
ring og efterfølgende scanning af ca. 8000 glasplader fra 
fotograf Hans Lunds store samling. Mens medarbejderne 
var i gang med registreringen, måtte de nødvendigvis 
have første prioritet til pladsen i kældermagasinet, hvilket 

Til Indhold
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betød, at vi ikke løbende kunne rydde op i/flytte rundt på 
vores materiale. Vi håber, at der vil blive plads til Lunds 
store fotosamling af glasplader og andre former for nega-
tiver i den nye museumsbygning ved Karensminde – ikke 
kun for at skaffe mere plads til vores materiale, men først 
og fremmest fordi Lunds materiale fortjener at blive op-
bevaret under de temperaturmæssigt bedste betingelser.

Renovering af Tinghusgade 14-16 og nyanskaffelser
Hen over sommeren har tømrere renoveret hele taget på 
Tinghusgade 14-16. Også indvendigt skulle der renoveres: 
I to af vores tre rum skulle der nye lofter op, så vi flyttede 
alt ”løsøre” ud i de 1½ måned, arbejdet stod på. Da nu 
rummene var så godt som tomme, benyttede vi lejlighe-
den til at anskaffe et nyt arbejdsbord, som dækker hele 
den ene langvæg og giver plads til fire arbejdsstationer. 
Desuden har vi købt ekstra edb-udstyr samt kontorstole. 
Alt i alt betyder det, at alle 11 medarbejdere nu har deres 
egen arbejdsplads.

Erindringer og billedgenkendelse
GrindstedArkivet har i det forgangne år været tilknyttet 
kampagnen ”Giv det videre”. Vi havde håbet på, at mange 
ville dukke op til eftermiddage med skriveværksted, men 
overhovedet ingen meldte sig. Derfor måtte vi selv være 
aktive, bl.a. ved henvendelser til skolerne. Det resulterede 
i bidrag fra 4. klasse på Privatskolen. Efter aftale med klas-
selæreren fik eleverne tilsendt en række spørgsmål, som 
de besvarede og overgav til arkivet.

Arkivlederen har foretaget et enkelt interview med en 
mand på 92 år. Da først mikrofonen blev stillet op, talte 
han sig varm, og det kom der en rigtig god erindring ud 
af. Men det tager oceaner af tid at skrive et mundtligt in-
terview ned. Jeg tror ikke, de, der har fostret ideen med 
”Giv det videre”, har forestillet sig, at arkivmedarbejderne 
skulle så meget på banen. Projektet fortsætter i 2018, og 
belært af erfaringen i 2017 afgrænser vi nu emnet til f.eks. 
”fortæl om dit bryllup i 1950erne og dine arbejdsopgaver 
som ung landmandskone” etc.

Med hensyn til billedgenkendelse har vi håndplukket 
nogle borgere til at komme og kigge på fotos og identi-

ficere personer, begivenheder eller lokalitet. De, som har 
deltaget, har syntes, det var en hyggelig beskæftigelse og 
har gerne villet komme flere gange.

Udadvendte aktiviteter
Vores julekonkurrence i Midtjysk Ugeavis (nu Ugeavisen 
Grindsted) er blevet en tradition. Ligeledes at vi hvert år 
laver et årsskrift til medlemmerne. Det indeholder en kort 
beskrivelse af årets gang og desuden nogle artikler om 
personer, lokaliteter, begivenheder og institutioner. 

Årets udstilling handlede om ”Sundhed og sygdomsbe-
handling i Grindsted” fra dengang der kom en distrikts-
læge til byen og frem til den sidste udvidelse af Grindsted 
Sygehus. Den omfattede også redningskorpsenes og apo-
tekets historie. Vi viste den på fællesudstillingen i Billund 
Centret i marts og igen på Grindsted Sygehus i forbindelse 
med, at de holdt Åbent Hus.

Til avisen har vi skrevet tre artikler: Annette Sode, pro-
jektleder på museets fotograf Lund – projekt, var med-
forfatter til en artikel om Grindsted Sygehus og om Lund 
som fotograf. De to øvrige artikler omhandlede Chresten 
Lundsgaard, grundlæggeren af Grindstedværket, og Plag-
borg-familien. 

Tilhørerne til Grindstedarkivets arrangement med de fire journalister 

29. oktober 2017.

Til Indhold
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To gange er vi af Rotary blevet bedt om at holde foredrag: 
Første gang deltog både Annette Sode og Karin Berg. An-
nette fortalte om Lund-projektet, og Karin fortalte om ar-
kivet. Anden gang fortalte Finn Hauge Hansen om Grind-
stedværket. 

Sammen med biblioteket afholdt vi en fortælleaften i 
april måned. Det er heldigvis ikke svært at få tre lokale 
Grindsted-borgere til at medvirke og i 20 minutter fortæl-
le om deres liv. Da biblioteket senere på året henvendte 
sig for at spørge, om vi ville være medarrangør af et fore-
drag med en tidligere jægersoldat, slog vi til, selv om vi 
dermed går uden for vores ”kerneydelse”, men vi vægter 
også samarbejde med andre institutioner højt og ønsker 
at være fleksible. 

Det store scoop havde vi søndag 29. oktober, da vi 
havde besøg af fire journalister, som alle har tilknytning 
til Grindsted. Claus Sørensen, tidligere lokalredaktør på 
Vestkysten/JyskeVestkysten var ordstyrer for tre indfødte 
Grindsteddrenge, som har bragt det vidt inden for jour-
nalistikken, nemlig Christian Jensen, chefredaktør på Po-
litiken, Simon Andersen, nyhedschef på Radio 24Syv, og 
Hakon Redder, udenrigsredaktør på Børsen. Med små 200 
tilhørere blev det et brag af en eftermiddag i en sådan 
grad, at vi får svært ved at leve op til det i 2018. 

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 eller efter aftale.
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
Facebook: Hejnsvig lokalhistorisk arkiv

2017 har atter budt på stor aktivitet. Mange henvendelser 
sker pr. e-mail, mange følger os på Facebook, men mange 
gæster os også både i og udenfor de normale åbningstider. 

I år havde vi bl.a. den dejlige oplevelse at få besøg fra 
Johannesburg i Sydafrika. Oldebarnet professor Henry  

Simonsen, hans søn og børnebørn ville gerne besøge den 
fædrene gård, Trøllundgård. Det blev en oplevelsesrig ef-
termiddag, hvor vi blev vist rundt på gården. Da den blev 
renoveret sidste år, stødte man på et udhulet vandrør af 
træ. Det stammede fra N.C. Simonsens fontæne midt på 
gårdspladsen. N.C. Simonsens kone var en Thulstrup-dat-
ter fra Nybjerg Mølle i Egtved, så vi kørte ud til møllen og 
var så heldige, at familien Jacobsen var hjemme. Vi fik en 
rundvisning, og Henry Simonsen fandt ikke så få relieffer 
af Thulstrupfamilien på møllehusets mure. Der blev taget 
mange billeder den dag, som nu glæder familien i Syd-
afrika.

Facebooksiden, som blev etableret i december 2016, 
har vist sig at være en stor succes. Det er en tidsrøver, hvis 
man hele tiden skal ”fodre” den med billeder m.m., men 
tiden er givet godt ud.

Vores udstilling i januar ”Spillemænd og andet godt-
folk!!!!!” var godt besøgt. I Hejnsvig er der mange musik-
folk gennem generationer. Udstillingen var sjov at lave, da 
vi kom i kontakt med rigtig mange efterkommere, men 
også mange nulevende musikanter. Folkemusikeren (vio-

Tove de Fries  

spiller folkemusik 

på faderens violin.

Til Indhold
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len) Tove de Fries, som bor på Fanø, er jo barnefødt her og 
ud af en af Hejnsvigs kendte spillemandsslægter. På udstil-
lingsdagen kom Tove og spillede de gamle spillemandsme-
lodier på faderens violin, det gjorde stor lykke. Udstillin-
gen blev også vist i Billundcenteret i februar/marts måned 
ved Billund Kommune lokalhistoriske Forenings udstilling, 
en fælles udstilling for lokalarkiverne i kommunen. 

Igen i år har vi vist billeder på Hejnsvig Plejehjem. Det 
er blevet til en god tradition. Beboerne bliver så glade og 
begynder at fortælle, når vi viser billeder fra deres tid. 

Første søndag i advent deltog arkivet, som vi plejer, i 
julemessen i hallen. En hyggelig tradition, hvor vi viser 
alle arkivets billeder ”løbende” på en stor skærm. Vores 
lille udstilling med julebilleder får altid folk til at besøge 
standen. Julekonkurrencen er også blevet en fin tradition. 
Kalenderen, som uddeles gratis til medlemmerne, sælger 
godt på messen. Det giver mange nye medlemmer til for-
eningen, så den dag er givet godt ud.

Arkivets første leder Hans Jensen er gået på ” arkivpen-
sion” i år. Tak til Hans for det store arbejde gennem årene. 
De resterende seks medarbejdere arbejder stadigvæk med 
at få alle arkivalierne registreret, men der bliver indleveret 
rigtig meget, så vi bliver ikke arbejdsløse de næste år.
     
Sdr. Omme Lokalarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 15.00-18.00, 3. ons-
dag i måneden 15:00-17:00
Leder: Dean Dam, 7260 Sdr. Omme. Tlf.: 22 19 41 02
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk
Hjemmeside: ommelokalarkiv.dk

I 2017 er der ikke sket de store ting på arkivet, der arbejdes 
stadig på at få styr på arkivalierne efter flere års stilstand.

I årets løb har vi udstillet flere gange. I marts måned var 
det den årlige fællesudstilling i Billundcentret, temaet var 
”Kapgang”. Efter Billund blev udstillingen flyttet til Mul-
ticentret i Sdr. Omme. Til Arkivernes Dag var der lavet en 
udstilling om Sig Engen (Sdr. Ommes nye torv). Annonce-
ringen vedr. Arkivernes dag var ikke i top, så der var ikke 
det store fremmøde.

En gang om måneden er to af arkivets folk på det loka-
le plejehjem, hvor de sammen med beboerne kigger på 
gamle fotos. Det er meget populært blandt beboerne. Bil-
lederne i det lokale ugeblad (Lyngposten) er stadig meget 
populært og giver mange henvendelser.

Stenderup-Kroager Lokalhistoriske Arkiv
Plejecentret Engbo, Storegade 39A, Stenderup-Kroager, 
7200 Grindsted. Tlf.: 97 70 94 01
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 9.30-11.30 
samt efter aftale
Leder: Egon Jensen, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted.  
Tlf.: 21 75 22 80 
E-mail: stendkrogloka@mvbmail.dk

Arkivets besøgstal har i 2017 nogenlunde været som de 
foregående år. Vi har haft gæster i arkivet omkring 6-8 
gange. Desuden har der været en del henvendelser fra 
folk via e-mail. Flere af disse har været om navne på fotos 
som de har set på arkiv.dk, og nogle har efterspurgt op-
lysninger i forbindelse med mindeord, som de ville skrive 
i forbindelse med dødsfald. Enkelte har søgt oplysninger 
i forbindelse med slægtsforskning. Nogle har vi kunnet 
hjælpe, men ikke alle. Vi har jo kun de oplysninger og bil-

Billedtekst mangler

Til Indhold
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leder, som vi får fra egnens beboere. De der har henvendt 
sig, har også søgt vores hjælp vedrørende oplysninger om 
områdets ejendomme, ejere og firmaer.

Arkivet har også modtaget nye arkivalier i årets løb, 
bl.a. en del fotos.

Arkivet har været med i arkivernes fælles udstilling i 
Billund Centret. I 2017 var emnet for arkiverne frit. Vi del-
tog med billeder under titlen: ”Stenderup kirkegård – Hvis 
stenene kunne tale”.

Foreningens generalforsamling blev afholdt i Teglgårds- 
hallen den 6. marts. Valg til bestyrelse: Genvalgt blev: Lona 
Linding, Johannes Schmidt og Egon Jensen Efter general-
forsamlingen blev der vist film fra Festen og optoget i for-
bindelse med 200 året for stavnsbåndets ophævelse i 1988.

Den 26. juni havde vi en tur til Baldersbæk, hvor Holger 
Grumme fortalte om det store arbejde med naturgenop-
retningen. Der var en god tilslutning på omkring 50 til-
meldte. Et stort arbejde gøres fortsat af Niels Kristian i 
arkivet, hvor han bl.a. sørger for opdatering af vores grav-
stedsbilleder og avisartikler på PDF. 

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Stadionvej 1, 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:  
vorbasse.dk/besoeg-vorbasse/lokalhistorisk-arkiv.html

Som så ofte før blev Arkivets indsats i 2017 en blanding 
af forskellige aktiviteter. Ud over en kraftig indsats på det 
rent arkivtekniske, som ikke må forsømmes, var det i høj 
grad det omgivende samfund, der prægede arbejdet.

Først fællesudstillingen i BillundCentret, hvor Vorbas-
se-arkivet bidrog med en udstilling om veteran fra 1. ver-
denskrig Kristian Tastesen og hans familie, både på slag-
marken og på hjemmefronten på Vorbasse Sønderhede. 
Det var en spændende udstilling at lave ud fra et righol-

digt materiale, som familien havde stillet til rådighed.. Ef-
terfølgende er alt materiale kopieret og afleveret til Mu-
seet på Sønderborg Slot, som fokuserer på 1. verdenskrig.

Arkivet havde tidligere modtaget en flot gave fra en 
Vorbasse-dreng, Steen Christensen, nemlig et manuskript 
til en bog om Vorbasse Station. Via lokale donationer blev 
det muligt at udgive bogen i forbindelse med 100 års jubi-
læet for Troldhedebanens start i 1917.

Arbejdet med manuskriptet og planlægning af tre ju-
bilæumsarrangementer i august og september krævede 
mange timers arbejde. Vi fik belønningen i form af stort 
fremmøde til de tre følgende arrangementer: 
26/8: Fejring i stationshaven med præsentation af den nye 
bog 
2/9: Travetur fra Vorbasse Station til Fitting Station
14/9: Besøg hos veterantogsklubben i Lunderskov

På lange strækninger findes ”banen” stadig – blot i til-
groet stand. Andre steder er den opdyrket. Undervejs blev 
der gjort holdt ved udvalgte steder. Turens mål ved Fitting 
Station var det gamle træpakhus, som stadig holder sig 
oprejst efter hundrede års tjeneste.

Veteranklubbens imødekommende og meget vidende 
frivillige fortalte gode historier om renovering og drift af 
de imponerende gamle maskiner. Der blev sluttet af med 
kaffe om megen snak om oplevelserne i kaffestuen.

Arkivet deltog i flere møder for at støtte op om det 
landsdækkende projekt ”Giv det videre”. Umiddelbart er 
resultatet meget begrænset, men det kan komme på læn-
gere sigt. At skrive erindringer tager tid!

Arkivet har gennemført to store registreringer, nemlig 
arkivalier fra Fromssejer Plantage og Dalagergård Planta-
ge. Derved er plantagernes arkivaliesamling blevet synlige 
for offentligheden, selv om de stadig er i plantagens be-
siddelse.

I efteråret havde Arkivet besøg af to hold skole-jubila-
rer til en hyggelig eftermiddag.

Efteråret var også præget af arbejdet med Arkivets 
2018-kalender med temaet ”Vorbasse og dens arkiv gen-
nem 40 år”. Anledningen var, at det i november 2017 var 
præcis 40 år siden arkivet blev startet.

Til Indhold
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Fejring i stationshaven med præsentation af den nye bog.

Som forlængelse heraf blev der lavet en udstilling med 
samme tema og som udgjorde Vorbasses bidrag til fælles-
udstillingen i marts måned i Billundcentret. Udstillingen 
præsenteres i Vorbasse den 26/3 2018 ved en 40-års fød-
selsdagsreception.

Arkivet søgte og fik en donation på 18.000 kr. fra 
Velux-fonden til opgradering af Arkivets IT.

Arkivet pusler med tanken om et efterårsarrangement om 
Fitting-lejren og Fitting under besættelsen. Tiden må vise 
om der kan samles tilstrækkeligt materiale. 

Med stor glæde har Arkivet i januar 2018 fået to nye 
frivillige i arbejdsgruppen, som så udgøres af 9 personer. 
Endnu et spændende arkiv-år er afsluttet.

Til Indhold
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Esbjerg Kommune

arbejdspladser, og arbejdet med billederne skrider støt 
fremad.

Vi søgte og modtog en større donation fra Velux Fon-
det. Så der er indkøbt en scanner, en pc med trådløst ta-
statur og en 55´´ LED-skærm. Skærmen er opsat i vores 
møderum til brug ved intern undervisning og foredrags-
arrangementer.

Årets studietur gik til Århus Stadsarkiv og Den Gamle 
By. Det var interessant at besøge et arkiv, hvor alt foregik 
elektronisk og med arkivalierne på magasin ude i byen. Vi 
fik en glimrende gennemgang og dertil en rundvisning i 
DOKK1. I Den gamle By så vi bl.a. udstillingen ”Århus for-
tæller”, som varmt kan anbefales.

Avissamlingen er forøget med Bramminge Ugeblad 
1911-1946, Vestjysk Ugeblad Bramming Ugeblad 1972-
1976, Ugeavisen for Bramming og Omegn 1976-2013.

I efteråret afholdt vi et foredrag med direktør Lars Al-
sted, som fortalte levende og sjovt om sit forretningsliv i 
udlandet og i Bramming samt om oprettelsen af Kaj Lykke 
Goldklub.

På arkivet har der været 95 besøgende inkl. foredrag, 
Kulturdagen og Arkivernes Dag. Der har været 1800 be-

Bramming Byhistoriske Arkiv 
Skolegade 10, 1. sal, 6740 Bramming. Tlf.: 75 17 39 20 
Åbningstid: Onsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale. 
Lukket i juli og december 
Leder: Stig Hegn. 
Tlf.: 51 96 64 73 
E-mail: bram-byhist@mail.dk 
Hjemmeside: www.brammingby.dk

Det har været et forrygende år for arkivet.
Vi har fået 3 nye frivillige medarbejdere, som arbej-

der med billedregistrering. Vi har derfor oprettet to nye  Muntert foredrag på Bramming Byhistoriske Arkiv med Lars Alsted.

Til Indhold
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søgende på hjemmesiden, og 5.600 visninger på arkiv.dk. 
Arkivet har desuden modtaget 11 afleveringer i årets løb.

Alt i alt et fint arkivår med meget godt udført arbejde 
og fint socialt samvær.

Darum Sognearkiv 
Nørrebyvej 16, Store Darum, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00. Lukket 
i skoleferier 
Leder: Elisabeth M. 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

Det har været et godt år for Darum Sognearkiv, primært 
fordi projektet med at få arkivets billeder registreret i ar-
kiv.dk er gået helt forrygende – takket være to arbejdsom-
me arkivmedarbejdere. For nuværende er der registreret 
ca. 710 billeder, som må siges at være et fint resultat, Da-
rum Sognearkivs størrelse taget i betragtning.

Arkivlederen har været på første modulkursus og på 
billedregistreringskursus sammen med to arkivmedarbej-
dere.

Arkivet holdt åbent hus samtidig med landets øvrige 
arkiver i november måned. Besøget var pænt, og de folk 
der mødte frem, havde en god oplevelse og blev beværtet 
på bedste vis.

Arkivet har deltaget med en udstilling på ”Høstmarke-
det i Kratskellet” (et samarbejde mellem Darum og Hunde-
rup sogne) og ligeledes med en udstilling om digehistorie 
ved Darum Vadehavsdag 21. maj 2017. Begge begivenhe-
der bliver gentaget i 2018 og arkivet vil atter være tilstede 
med udstillinger. 

Der er igennem tiden blevet afleveret mange genstan-
de til arkivet som retteligen hører hjemme på et museum. 
Sydvestjyske Museer ved Mogens Hansen, Bramming Egns-
museum, har derfor besigtiget genstandene og en del er 
herefter blevet overdraget til Egnsmuseet i Bramming.

Arkivet bidrager fast med et indlæg i den lokale publikati-
on ”Darum Sogn”, der udkommer 4 gange årligt.

Arkivet har ligeledes bidraget med artikler til Lokalår-
bogen for Bramming-Egnen, 2017.

Sluttelig har arkivet fået ny hjemmeside – www.da-
rumsognearkiv.dk – og korresponderer i brugergrænsefla-
de med SLAs CMS skabelon.

Antal besøgende, henvendelser og afleveringer ligger 
på niveau med forrige år.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Møllegårdsvej 1, Endrup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16.00 – 17.00 eller 
efter aftale
Lukket i juli og august
Leder: Hartvig Vind Jensen
Tlf. 51 74 84 47
E- mail: hartvig.vind@gmail.com
Arkivets postadresse: Møllegårdsvej 1
Hjemmeside: www.endruplokalarkiv.dk

Året 2017 har været et godt år for arkivet, med flere afle-
veringer, henvendelser og besøg. 

Af afleveringer kan bl.a. nævnes billedserier med 82 bil-
leder fra dilettant-forestillinger på Endrup Møllekro og 26 
billeder fra et optog gennem byen ved afholdelse af en 
idrætsfest.

Der har været forespørgsler om både gårdbeskrivelser, 
familienavne og sognet. På arkivet har vi haft besøg af 
7-8 personer, og besvaret seks henvendelser pr. mail. Afle-
veringer af arkivalier fordeler sig på nogle små og et par 
større afleveringer, hvor mejeriet igen i år har indleveret 
en del.

Arkivets medarbejdere har også deltaget i flere kurser 
og faglige møder. Én person har deltaget i Modulkursus 
2, og to personer på ”Hvordan kommer jeg i gang med 
Arkibas5”.

Arkivet udarbejdede en pjece på 4 A 5 sider, hvor vi stille-
de nogle HV-spørgsmål: Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan 
kan det komme dig til gavn? Hvordan kan du hjælpe os?

Til Indhold
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Til hvert spørgsmål var der tilført en lille tekst. Folderen 
beskrev også, hvem der arbejdede på arkivet samt kon-
taktoplysninger. I nogle år har vi kun besøgt medlemmer 
for nytegning, men i år valgte vi at besøge samtlige post-
adresse for at afleverer pjecen sammen med SLAs folder 
”Smid det ikke ud”. Efter endt kampagne var resultatet en 
medlemsfremgang fra 75 til 112 medlemmer.

Da Vester Nykirke sogn har ca. 570 indbyggere, er ca. 
hver 5. borger medlem.

Arkivet har også hjulpet med materialer og fotoer til 
titlen: Endrup – lille by med mange foreninger. Udgivet 
gennem Lokalårbogen for Bramming – Egnen.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00 
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

2017 blev et år med mange forskellige indslag, nogle for-
udsigelige, andre absolut overraskende. Til de forudsige-
lige indslag hørte alle forberedelserne til jubilæumsåret 
2018, hvor Esbjerg fejrer 150-året for loven om anlæg af 
en havn. Det bliver markeret på mange måder og giver et 
utal af muligheder for at lufte arkivets samlinger og præ-
sentere dets viden på området.

Overraskelserne begyndte derimod allerede kort efter 
nytår. 2017 var ikke mange dage gammel, før Esbjerg – og 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv – kom i mediernes søgelys. An-
ledningen var januar-orkanen i 1968, hvor taget blæste af 
Rørkjær Skole, faldt ned i skolegården i spisefrikvarteret 
og slog tre skolebørn ihjel. DR-Vejr havde fået penge til en 
række udsendelser om ekstremt vejr, og Esbjerg-indslaget 
blev det første. En udsendelse på fem-minutter i primeti-
me en søndag aften blev resultatet. Mange esbjergensere 
husker stadig katastrofen og taler om den, så at der efter-
følgende var 22.000 hits via Facebook for at gense indsla-
get var imponerende, men ikke overraskende.

Indslaget om det ekstreme vejr viste sig ikke at blive det 
sidste samarbejde med DR i 2017. Ved Esbjerg Festuge kom 
DR-Arkiv nemlig til Esbjerg med et telt på havnen, hvor 
medarbejderne fortalte om Esbjerg-klip (både billeder og 
lyd) i DRs arkiv og gav esbjergenserne lejlighed til at se/
høre dem. Det supplerede Byhistorisk Arkiv så med en eks-
tra billedaften, der ligesom de sædvanlige billedaftener 
samlede et stort publikum – også selv om der ikke var kaf-
fe og kage som til de almindelige billedaftener.

Foråret var endvidere præget af aktiviteter i forbindel-
se med Esbjerg-Spillenes 30-års jubilæum. Den 24. marts 
åbnede en udstilling i Esbjerg Byhistoriske Arkiv om spille-
nes 30-års historie, og samtidig udkom et jubilæumshæfte 
om den aktive teatergruppe. Idékvinden bag alt dette var 
– selvfølgelig – Hanne Meyer, som også syntes, kulturmini-
ster Mette Bock skulle inviteres til åbningen. Der var læn-
ge tvivl om mulighederne i den travle ministerkalender for 
et besøg, men kabalen gik op, og ministeren lagde vejen 
forbi Esbjerg Byhistoriske Arkiv til en iscenesat åbning, der 
begyndte allerede ved ministerens ankomst og fortsatte 
efter taler og reception med kagemand og hvidvin. »Ka-
rakterer« fra nogle af Esbjerg-Spillenes mange forestillin-

Kulturminister Mette Boch åbner Esbjerg-Spillenes jubilæumsudstilling i 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Foto: Brian Kristensen (EBA Q22858-037).

Til Indhold
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ger overtog lejlighedsvis »scenen« – så kom missionæren 
med sin bønnebog, derefter var der diskussion mellem Es-
bjerg-kvinder, så forsøgte fiskeskipperen at få sine 22 børn 
lagt i seng – med én dreng mere end der egentlig skulle 
være, for et nabobarn var røget med i farten, hvilket man 
dog først fandt ud af næste morgen. Det blev en meget 
underholdende fredag eftermiddag og et synligt bevis på, 
at historie kan bruges meget bredere, end man typisk ser 
eller forestiller sig. Alle indslag i arrangementet gav god 
stemning og anledning til megen snak, så ministeren blev 
meget længere end forventet.

Lokalt blev arkivet endvidere markedsført sammen med 
Esbjerg Journalistklub i forbindelse med foreningens 100-
års jubilæum. Der blev bl.a. lavet en jubilæumsavis med 
markante, lokale begivenheder igennem de 100 år, og ar-
kivets bidrag var at komme med forslag til disse begiven-
heder og billeder som illustration. Outputtet var et tillæg 
til Esbjerg Ugeavis med husstandsomdeling i september, 
men den kunne også ses i som udstilling på rådhuset og 
senere i arkivets udstillingslokale.

Udadtil er ministerbesøg og TV-indslag meget vigtige, 
for de understreger betydningen af det arbejde, et arkiv 
som Esbjerg Byhistoriske Arkiv udfører til daglig, men som 
ikke er så synligt udefra. Indsamling, ordning og registre-
ring er vigtige forudsætninger for arkivernes muligheder 
for at udføre deres arbejde. Dér kommer bl.a. borgernes 
bidrag ind i billedet. 125 indleveringer blev det til i 2017. 
Selv om det kan være farligt at nævne nogle navne med 
risiko for at glemme andre, kan vilkårlige eksempler på 
givere være med til at understrege spændvidden: FOA, 
Esbjerg Statsskole/Rybners, Esbjerg-Spillene, Kristeligt 
Sangkor, Esbjerg Børnehjem, Husligt Arbejderforbund, 
Sædding Borgerforening, Autoforhandler K. S. Kristensen 
(Ford), Dansk Dybfrost, Boldesager Grundejerforening, 
Esbjerg Handelsrejsendeforening, 4H Esbjerg, Esbjerg 
Missionshus, Kristelig Lytterforening, Jerne Missionshus, 
Haveforeningen Granly, Vestjysk Samlerforening, De Frie 
Børnehaver m.m. – alt sammen bidrag til Esbjergs histo-
rie, men også fortællingen om, at foreninger/institutioner 
flytter, og så bliver der ryddet op. Heldigvis lander tingene 
i arkivet og ikke på forbrændingen. Den »fødekæde«, bor-

gerne repræsenterer, kan vi ikke være foruden. Vi er også 
taknemmelige, når vi f.eks. får mulighed for at supplere 
med noget, man måske ellers ikke tænker på kunne være 
interessant, men som arkivet kan mangle. Det gælder 
f.eks. billeder fra konfirmationsfester i 1970’erne, der blev 
holdt privat. Sådanne billeder dukkede op i 2017 – det var 
købmand Hildebrandts butik, der i april 1971 var ramme 
om datteren Annas konfirmation. Familiealbummet var i 
arkivet i anden sammenhæng, men der var altså også bille-
der af denne måde at holde familiefest på, som af mange 
grunde ikke forekommer mere. Og med ejerens – og moti-
vets tilladelse – er de nu blevet digitaliserede og en del af 
vores fælles hukommelse.

En forudsætning for at kunne orientere sig i det ind-
samlede materiale og gøre det nyttigt er imidlertid, at det 
bliver ordnet og registreret. I dagens digitaliserede verden 

Anna Hildebrandts konfirmation, april 1971. Middagsbordet blev 

dækket i købmandsbutikken med vin- og spiritusflaskerne som kulisse. 

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv (91715-070).
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forventes oplysninger endvidere at kunne tilgås digitalt, 
men den forudgående registrering er som regel meget 
tidskrævende, og arkivernes mængder af arkivalier og bil-
leder, der afventer registrering, meget omfattende. Det er 
derfor meget vigtigt, at der løbende er registrering i gang. 
I de senere år har billedregistrering fyldt meget i arkivets 
daglige arbejde, og ud over de mange nyoptagelser, der er 
indgået i arkivets billedhåndteringssystem, er over 4.000 
billeder fra den gamle billedsamling blevet overført til Fo-
toweb. Dette arbejde er i vid udstrækning blevet koblet 
sammen med indtastningen af fotografers negativproto-
koller, så ikke alene er billeder blevet digitaliseret, men 
ved et større detektivarbejde blevet præcist identificeret 
og ofte nyregistreret. Flere medarbejderes arbejde er der-
med gået op i en højere enhed. Arbejdet vil fortsætte i de 
kommende år, for masser af billeder venter stadig på at 
blive registreret. Og der bliver ved med at komme billeder 
til. En væsentlig del af de ca. 125 afleveringer til Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv i 2017 var billeder. 

Apropos billeder: I 2017 er der også blevet brugt kræf-
ter på opgradering af billedstyrings- og registreringspro-
grammet Fotoweb. Det har fået flere funktioner og er 
bl.a. klar til visning af videofilm og gengivelse af lydfiler. 
Ad den vej bliver det f.eks. muligt at se optagelserne med 
den drone, arkivet købte til fotografafdelingen i 2017.

Ud over arkivalier af privat oprindelse har Esbjerg By-
historiske Arkiv endvidere ansvar for Esbjerg Kommunes 
arkiv. Det omfatter såvel de analoge som de digitale dele, 
og her kan faktorer som f.eks. byrådets dispositioner med 
hensyn til bygninger få stor betydning for arkivets arbejde 
i løbet af et år. I 2016 besluttede Esbjerg Kommune f.eks. 
at sætte administrationsbygningen i Bramming til salg, og 
derfor måtte det store fjernarkiv i bygningens kælder med 
arkivalier fra den tidligere Bramming Kommune afvikles. 
I første omgang skulle alle de ikke-bevaringspligtige og 
ikke-bevaringsværdige arkivalier i magasinet udsorteres 
og kasseres. Herefter blev de resterende, ca. 250 hyldeme-
ter arkivalier pakket i flyttekasser og flyttet til Byhistorisk 
Arkivs magasiner under Hovedbiblioteket. Umiddelbart 
efter afviklingen af fjernarkivet i Bramming blev arbejdet 
med at afvikle arkivets fjernmagasin i administrationsbyg-

ningen i Kirkegade påbegyndt. Det betød nedpakning og 
flytning af ca. 40 hyldemeter børnesager, som blev flyttet 
til magasinerne under rådhuset.

Netop børnesager blev en stor arbejdsopgave på det 
kommunale arkivområde i 2017. Sammen med miljøsager, 
pensionssager, arbejdsmarkedssager og personalesager 
var børnesager den type sager, der oftest blev ekspede-
ret til den kommunale administration og/eller til borgere. 
Alt i alt blev der foretaget ca. 370 ekspeditioner, hvor hele 
sager eller konkrete sagsakter blev fremsøgt, skannet og 
sendt digitalt til kommunale sagsbehandlere. Børnesager 
var dog den altdominerende type sager, der blev ekspe-
deret fra de kommunale arkiver til borgere året igennem. 
Navnlig i andet halvår modtog Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
en hel del ansøgninger fra borgere, der ønskede adgang 
til at se deres egen børnesag. At behandle de mange an-
søgninger om adgang til børnesager og screene de ofte 
meget omfangsrige sager inden udlevering til borgerne 
fyldte meget blandt arbejdsopgaverne i 2017 og skal uden 
tvivl ses som en udløber af nogle af de mange TV-program-
mer om børns vilkår, som blev bragt i efteråret 2017.

Året igennem blev der dog også ordnet og registreret 
flere kommunale arkiver. Her skal bl.a. nævnes arkiver-
ne fra Vejrup Skole, Bakkevejens Skole og Nordre Skole i 
Bramming, Egekratskolen i Grimstrup, Sydjysk Ungdoms-
skole i Holsted, Esbjerg Kommunes Ungdomsskole og 
Grådybskolen. Endvidere blev der taget hul på et større 
bevarings- og kassationsarbejde af en journalsagsserie fra 
den tidligere Bramming Kommune, som indeholder alle 
forvaltningers journalsager fra perioden 1970-1989. Der 
blev desuden modtaget en række afleveringer af kommu-
nale arkivalier i årets løb. Det gælder bl.a. arkiverne fra 
Esbjerg Kulturskole, Miljønetværk Syd, Ribe Ungdomssko-
le og personalesager fra Rengøringen. Herudover blev der 
modtaget supplerende afleveringer fra Miljøafdelingen 
samt flere ældrecentre og folkeskoler. 

Endelig er der grund til at nævne de mange ændrin-
ger, der skete på det kommunale e-arkivområde i 2017. 
Det gjaldt ikke mindst på personalesiden. I maj tiltrådte 
cand.mag. Nikolaj Wolthers Andersen stillingen som e-ar-
kivar, da den tidligere e-arkivar Toke Jensen efter otte år 

Til Indhold
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på posten havde valgt at søge nye udfordringer. I efteråret 
sagde vi desuden farvel til vores e-arkivassistent gennem 
næsten 11 år, Heidi Rohr. Også i arkivets samarbejdskom-
muner – Billund samt de sønderjyske kommuner Hader-
slev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Vejen – stoppede 
flere nøglepersoner. Som følge af personeleudskiftninger-
ne skulle mange kompetencer genopbygges på e-arkivom-
rådet året igennem, hvilket bl.a. skete i samarbejde med 
og med konsulentbistand fra den tidligere e-arkivar. Det 
blev samtidig lejligheden til at pudse flere arbejdsgange 
af, hvilket bl.a. udmøntede sig i en ny procedure for test 
af arkiveringsversioner.

På grund af personudskiftningerne i både e-arkivet og 
hos vores kommunale samarbejdspartnere måtte nogle 
arbejdsopgaver udskydes, herunder forberedelse og mod-
tagelse af arkiveringsversioner. Af denne grund modtog vi 
ikke det antal e-arkiveringsversioner i løbet af året, som 
var forventet ved årets begyndelse, men dog blev der 
modtaget arkiveringsversioner af Weblageret Byggesags-
arkiv og økonomisystemet Prisme. E-arkivets datamængde 
er dermed vokset til lige under otte terabytes. Udskydelsen 
af flere arkiveringsversioner betyder, at der vil blive mod-
taget et større antal i 2018. Det skal dog også lige nævnes, 
at e-arkivet i efteråret var dybt involveret i periodiserin-
gen af Esbjerg Kommunes ESDH-system Acadre forud for 
den planlagte arkivering af systemet i 2018. Skiftet til den 
nye periode forløb planmæssigt på årets sidste hverdag, 
den 29. december 2017.

I mere end ti år har frivillige ved Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv udført et stort arbejde med indtastning af data fra 
arkivalier i databaser. Arbejdet fortsætter stadig, så der 
løbende bliver mere og mere at søge i. Disse databaser er 
meget populære og kendt over det ganske land. Prøv bare 
at forestille jer, hvordan tilbagemeldingerne kommer pr. 
mail og/eller telefon, når systemet lejlighedsvis er nede 
(og det er selvfølgelig altid omkring en weekend). I 2017 
havde databaserne 34.309 besøgende, der fik vist 303.928 
sider. Mest populære var begravelsesprotokollerne med 
næsten 35.000 opslag. Selv om arkivets læsesal stadig er 
velbesøgt med omkring 4.900 besøgende, sparer hjemme-
sidens databaser mange for at skulle forbi arkivet. Det skå-

ner yderligere arkivalierne for de mange opslag og med-
arbejdernes rygge for at skulle bringe de mange og tunge 
protokoller fra magasin til brug på læsesalen.

Ikke blot digital formidling af data har høj prioritet i 
Esbjerg Byhistorisk Arkiv. Også formidlingen af Esbjergs hi-
storie foregår på den måde. En redaktionsgruppe af bl.a. 
frivillige medarbejdere har sørget for, at arkivets tidsskrift 
er udkommet med fire, fyldige numre i 2017. Spændende 
artikler, som kommer mange til gavn og glæde, og som 
let kan publiceres og distribueres takket være det digitale 
format.

I Grundtvigs fædreland må man dog aldrig glemme det 
levende ord. Vi møder gerne borgerne i arkivet eller på 
deres hjemmebane til foredrag eller lignende. Og vi viser 
dem gerne rundt i vores største lokale: Byrummet. I samme 
ånd har der også været afholdt kurser og foredrag i den 
sædvanlige rytme. Med kursustilbud forsøger vi bl.a. at 
hjælpe interesserede borgere videre med slægtsforskning 
og lokalhistorie, eller hvad de nu arbejder med. Populære 
har også været kursus- og fortællerækkerne På opdagel-
se i din kommune Esbjerg samt Mit Esbjerg, begge under 
ledelse af Gudrun Arnborg. Den mest populære arrange-
mentstype er uden diskussion billedaftenerne, hvoraf der 
har været afholdt langt over 60, og som hver gang samler 
næsten 70 deltagere. SESF (Sydvestjysk Egns- og Slægts-
historiske Forening) og Sydvestjysk Folkeuniversitet har 
været gode samarbejdspartnere i kursus- og foredragsvirk-
somhed, og VisitEsbjerg bistod med annoncering af som-
merens offentlige byvandringer. Vejret kunne de desværre 
ikke gøre noget ved, men trods en regnfuld sommer blev 
de fleste byvandringer gennemført, uden deltagerne blev 
alt for våde. Rytmen i billetsalget afslørede dog, at delta-
gerne ventede længst muligt med at købe deres billetter. 

2017 blev et travlt år i arkivets historie. Ud over perso-
naleskifterne, som er nævnt ovenfor, var medarbejderes 
orlov også med til at præge billedet. Ved årets slutning 
stod det klart, at arkivkonsulent Richard Bøllund efter sit 
års orlov ikke vendte tilbage til sin stilling, så at få denne 
og e-arkivassistentstillingen genbesat ville blive nogle af 
de første arbejdsopgaver i 2018.

Til Indhold
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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: Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 6760 
Ribe. Tlf.: 47312488
Arkivets postadresse: Præstegårdstoften 14, 6760 Ribe 
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com

I 2017 deltog vi i SVA´s generalforsamling i Bryndum for-
samlingshus med 5 personer.

Vi afholdt årsmøde og åbent hus den 27/4-2017, hvor 
der kom fem gæster ud over bestyrelsen.

Vore lokaler blev ramt af vandskade pga. en oversvøm-
melse på skolen. Skadeservice opsatte en varmekanon for 
at afhjælpe fugtigheden. Den kunne dog ikke fjerne det 
vand, der var kommet ned i gulvbelægningen. Ingen af 
vore effekter blev vandskadede, men vi har haft en affug-
ter stående lige siden.

Ragna og Jørgen deltog atter i arkivernes sommerud-
flugt.

Igen i 2017 deltog vi i Farup Landsbyfest, og vor andel 
tilfaldt i år Marsk og Muld.

Vor formand og arkivleder Mette Lind trak sig den 1. 
november, og den 28. november konstituerede arkivets 
ledelse sig med Ragna Weidinger som ny leder, Ivan Jør-
gensen som kasserer og Villy Lønne, Susanne Møll, Lene 
Nielsen og Jens-Peter Knudsen som medlemmer.

Vi har haft en del personlige og telefoniske henvendel-
ser, og har været i stand til at besvare disse henvendelser i 
videst muligt omfang.

Villy og Ivan fortsatte deres store arbejde med at regi-
strere huse i vort lokalområde, og vi overvejer at bruge det 
store arbejde i en registrering på Historisk Atlas.

I efteråret opgav skolens varmeforsyning ævred, såle-
des at vore møder måtte flyttes til privat. Vi kunne ikke 
opholde os i kulden i lokalerne. Den 28-29. januar 2018 
var der indbrud i lokalerne, og vores backup-harddisk blev 
stjålet. Der er ikke sket noget med vore arkivalier.

Vi forventer at kunne flytte til nye lokaler i Farup Akti-
vitets- og Kulturhus i løbet af sommeren 2018, da skolen, 
hvor vi p.t. har lokaler, skal brydes ned i løbet af efteråret.

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

Tilbage i 2012 fik vi en forespørgsel fra Amerika. Brevet var 
stilet til biblioteket, men endte på Grimstrup Sognearkiv. 
Først i juni 2017 havde vi besøg af familie til Ruth Chri-
stiansen. Eftersom det var arkivet, der skabte kontakten 
til Thøgersen-familien, havde vi den fornøjelse at hilse på 
nogle af de amerikanske slægtninge.

Som alle nok ved, havde vi i 2017 mulighed for at søge 
fondsmidler fra Velux Fonden. Vi indhentede tilbud på nyt 
IT-udstyr, da de gamle maskiner var ved at være udtjente. I 
september fik vi brev om, at vi havde fået penge til hjælp 
til udstyret. Det var en stor hjælp, som vi var rigtig glade 
for.

Grimstrup Sognearkiv fik besøg af efterkommere til Jens Johnsen Niel-

sen og Bertha Thøgersen, som rejste som rejste til Amerika ca. 1912.

Til Indhold
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Historisk Atlas får flere og flere fortællinger fra Grimstrup 
sogn. Det kan vi takke vores formand Niels Erik Nielsen 
for. Det kræver en del tid at finde de gamle historier frem.

Vores fortælle-eftermiddage, som er et samarbejde 
mellem Grimstrup Menighedsråd, Rousthøje Menigheds-
råd og Sognearkivet, har været velbesøgte. I foråret for-
talte Johs. Nørregaard Frandsen om sit liv og sin opvækst i 
Grimstrup og i efteråret var det Inge Poulsen, der fortalte 
historier om sit liv og opvækst i Roust.

De første ”13 fortællinger fra Grimstrup og Rousthøje 
sogne” udgav vi 2014. Nu har vi den næste bog klar til 
udgivelse i efteråret 2018. 

Guldager Sognearkiv
Guldager Skolevej 4, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 9.30 – kl. 11.30 (dog 
ikke juli måned) samt efter aftale
Kontaktperson: Marie Bertelsen. Tlf.: 75 11 58 51
Arkivets postadresse: Marie Bertelsen, Skelbækvej 19, 
6710 Esbjerg V
E-mail: moghjb@esenet.dk

Så gik endnu et år i Guldager Sognearkiv, og når vi ser til-
bage på 2017, må vi sige et år på godt og ondt.

I begyndelsen af året havde vi et spændende samarbej-
de med en medarbejder fra Midtgård. Hun skulle skrive 
speciale om Midtgårds tidligere ejer landpost Anton Sø-
rensen og hans hustru Poulines daglige liv på gården og 
om det naboskab, der var, dengang de levede der. Vi hav-
de nogle møder og modtog en kopi af opgaven, da den 
var færdig, hvilket vi sætter stor pris på.

Senere kom forberedelserne til byfesten, der hav-
de temaoverskriften ”Tilbage til Guldager” (Guldager 
i 80`erne). Til det lokale blad ”Nordvestnyt” valgte vi at 
skrive om Vestkystvejen, der blev 30 år netop i 2017. Til sel-
ve byfesten lavede vi en fotoudstilling af skolebilleder fra 
1984/85. Der var rigtig stor interesse for billederne, hvilket 
vi naturligvis var glade for.

Vel tilbage efter sommerferien begyndte vore trængs-
ler. Den 27. august stod samtlige lokaler med 20 – 25 cm. 

vand. Heldigvis havde vi, da vi indrettede lokalerne i sam-
råd med konsulenten, taget højde for at der var en risiko 
forbundet med kælderlokaler, så der var ingen arkivalier 
placeret på gulvet, og vi undgik skader på vore materialer. 
Foran os lå et kæmpe rengøringsarbejde. Vi skovlede vand, 
indkøbte en vådstøvsuger og lejede og lånte affugtere og 
fik rimelig styr på det hele, men den 13. september gik det 
galt igen. Vi fik styr på det igen, vi havde jo opnået en vis 
erfaring, men da der var vand igen den 17. september, var 
vi ved at opgive det hele. Heldigvis blev fejlen rettet. Den 
kommunale ledning ude ved vejen var stoppet. Den blev 
renset op, og siden har der ikke været problemer.

I forbindelse med ”Arkivernes dag 2017” skrev vi en ar-
tikel om: ”Før og nu. Guldager Vandmølle og Mølledam-
men”, om den gamle vandmølle, der desværre blev revet 
ned i 1970 og om naturen rundt om Mølledammen.

I november blev vi opfordret til at lave en udstilling til 
Esbjerg International Schools julemarked først i december. 
Vi valgte at vise skolens historie fra 1960, hvor den blev 
indviet frem til i dag. Den ene afdeling som folkeskole 
med skiftende ledere, den anden del som privat interna-
tional skole.

I de perioder, hvor vi ikke har haft specielle opgaver, 
har vi registreret fra den dynge, vi skubber foran os. Vi har 
haft en del besøg efter aftale, har besvaret henvendelser 
via telefon og internet. Et af besøgene var fra Varde Mu-
seerne. De var meget interesserede i Guldager Station og 
historien om kanonrørene, der skulle have været til Tirpitz. 
Vi har også deltaget i det årlige årsmøde.

I 2018 har vi besluttet at ændre vores åbningstider. Vi 
havde meget få besøgende om aftenen, og i den mørke 
tid er vores adgangsforhold ikke særligt publikumsvenli-
ge, så vi har flyttet åbningstiden til den første onsdag i 
hver måned fra kl. 9.30 – 11.30 eller efter aftale. Juli må-
ned er sommerlukket.

Traditionen tro vil vi gerne sige tak til alle, der på den 
ene eller den anden måde har hjulpet os, vist interesse for 
vores arbejde og aflagt os besøg, men først og fremmest 
til Esbjerg International School for husly og god behand-
ling.

Til Indhold
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Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gør-
ding
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: Nora Olesen, Birkevænget 9, 6690 Gørding
Arkivets postadresse: Nora Olesen, Birkevænget 9, 6690 
Gørding
E-mail: bjerg@olesen.mail.dk
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk

Året 2017 har for Gørding Sognearkiv været et meget 
svært år. Vores arkivleder Jefrey Andersen blev pludselig 
meget syg og måtte opgive arkivarbejdet. Vi skylder Jefrey 
en stor tak for hans ihærdige indsats med registrering af 
arkivalier og andet arbejde. Jefrey har bl.a. også skrevet 
en bog om Teglværkerne i Bramming Kommune. Bogen 
kan købes i Sognearkivet. Også andre af arkivets medar-
bejdere har været ramt af sygdom.

I årets løb har vi haft en del besøgende og henvendelser 
pr. telefon og mail. Arkivet har modtaget 8 afleveringer. Vi 
ser frem til det nye år, hvor vi igen skal samarbejde med 
Gørding Skole. Niels Jørn Johannesen er ny medarbejder 
på arkivet. Niels Jørn har været på det første Arkibas-kur-
sus.

Johanne Marie Ravn sørger for udklip fra JydskeVest-
kysten og Ugeavisen. I 2018 er det 100 år siden, at skue-
spiller Niels Johnsen begyndte at samle udklip fra aviser i 
mapper. 

I 2017 bidrog Arkivet med artiklen om Juletragedien i 
Smedegård, hvor 2 drenge omkom i en jordhytte. Johanne 
Marie Ravn skriver også til Året i glimt i Årbogen og Wang 
Olesen fotograferer. Henning Nielsen og Nora Olesen regi-
strerer billeder, og Leif Kohler Jensen redigerer hjemmesi-
de og Facebook. 

Historisk Samling fra Besættelsestiden 
Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-16.00 og onsdag kl. 10.00-
16.00
Leder: Henrik Lundtofte
E-mail: henlu@sydvestjyskemuseer.dk
Hjemmeside: www.hsb.dk

I september åbnede Holocaust UndervisningsCentret, 
mens det andet store formidlingsprojekt, som har invol-
veret HSB og lagt beslag på arkivleder Henrik Lundtoftes 
arbejdsindsats, nemlig udstillingen BESAT – Esbjerg 1943, 
slog dørene op i januar 2018. 

Forskning 
Henrik Lundtofte afleverede i juli afhandlingen Håndlan-
gerne til forsvar for ph.d.-graden ved Aarhus Universitet. 
Afhandlingen består af bogen Håndlangerne, der udkom 
i 2014, og et nyskrevet metodisk-teoretisk tillæg. Forsva-
ret var berammet til december, men måtte udsættes pga. 
sygdom i bedømmelsesudvalget og skal nu i stedet løbe af 
stablen i foråret 2018. Han har endvidere færdigskrevet 
nogle store bidrag til antologien Hitlers Mænd (udkom-
mer efter planen efteråret 2018 på Gyldendal), som han 
redigerer sammen med John T. Lauridsen. Han har skrevet 
en enkelt fagfællebedømmelse og var i vinter eksaminator 
for et BA-projekthold på Aarhus Universitet. 

I september udkom Mona Jensens bog om Signal på 
forlaget Turbine. Bogen bygger på grundige studier i HSB’s 
komplette samling af det tyske propagandablad. Signal 
udkom 1940-45, og i Mona Jensens flot udstyrede bog får 
man et klart billede af bladets for 2. verdenskrig hyper-
moderne layout og af de underliggende politiske budska-
ber. Landsdækkende medier som P1 interviewede hende 
om bogen, Jyllands-Posten, BT og Berlingske bragte fyldig 
omtale, ligesom hun præsenterede bogen i radio 24/7-pro-
grammet Hitlers Æselører. 

Rasmus Therkelsen, der i 2016 via fondsmidler fra Alice 
og Tage Sørensens Fond kortlagde sydvestjyske virksom-
heders og borgeres indsats i hjælpen til kz-fanger under 
2. verdenskrig, publicerede sine spændende resultater af 

Til Indhold
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undersøgelsen i Levende Viden 2017. Den hidtil næsten 
ukendte historie om ikke mindst fiskeeksportchauffører-
nes vitale hjælpearbejde indgår også i udstillingen BESAT. 

I april var SJM/HSB sammen med Varde Museum vært 
for det årlige møde i Besættelsestidsnetværket, der rum-
mer historikere fra universiteter, museer, arkiver og forsk-
ningsbiblioteker. Her præsenterede Mona Jensen sit arbej-
de med Signal, mens Henrik Lundtofte introducerede de 
faghistoriske og formidlingsmæssige tanker bag BESAT – 
Esbjerg 1943. 

Formidling. HUC 
Efter flere års udviklingsarbejde kunne Holocaust Under-
visningsCentret (HUC) indvies 13. september. HUC er re-
sultatet af en ambitiøs ide i MYRTHUE, der nu er blevet 
realiseret i et godt og tæt udviklingssamarbejde mellem 
MYRTHUE og HSB/SJM med Henrik Lundtofte som anker-
mand på det faghistoriske felt, og hvor også Palle Ander-
sen har ydet bidrag til fremfinding af kilder, fotos og film. 
HUC er det første og eneste center af sin art i Danmark, 
der tilbyder de ældste folkeskoleelever undervisningsfor-
løb i de mekanismer, som førte til folkemordet på over 
seks mio. mennesker. 

Inden HUC kunne åbne for elever og lærere, blev der 
knoklet med både indhold, formidling, teknik og ind-
retning, ligesom det blev til en stor samlet gennem-
gang af undervisningsforløbet med deltagelse af folk fra 
MYRTHUE og HSB samt et par eksterne eksperter, Peter 
Langwithz Smith og Torben Jørgensen. På elev-siden blev 
undervisningsforløbet i flere tempi testet af en 9. klasse 
fra Danmarksgades Skole. 

Selve indvielsen af HUC fandt sted onsdag den 13. 
september med indbudte gæster fra nær og fjern, sam-
arbejdspartnere og repræsentanter for Hoffmann-fonden 
og med taler af bl.a. formanden for Kultur & Fritidsudval-
get i Esbjerg Kommune Jakob Lose. 

Kort efter indvielsen åbnede HUC for alvor, da de første 
skoleklasser oplevede de daglange undervisningsforløb. 
Foreløbig er tilbagemeldingerne meget positive. 

Formidling. Udstilling: BESAT – Esbjerg 1943 
Igennem hele 2017 var HSB stærkt præget af udviklingen 
og realiseringen af den nye store udstilling og historisk 
værksted sammen med MYRTHUE på Esbjerg Museum, 
hvor BESAT tillige er den første nye permanente udstilling 
i mange år. 

Henrik Lundtofte var projektleder på BESAT og stod i 
spidsen for et stærkt hold med Anna Louise Siggaard fra 
Formidlingsenheden og med lærerkræfter fra MYRTHUE, 
nemlig Charlotte Bruun, Klaus Lund og Henning Pedersen. 
Imidlertid måtte projektgruppen pga. jobskifte i foråret 
sige farvel til Anna Louise Siggaard, der havde ydet en stor 
indsats i udviklingsprocessen. For herefter at fastholde de 
nødvendige formidlingskompetencer holdt projektgrup-
pen regelmæssige og meget frugtbare sparringsmøder 
med formidlingsenheden. Desuden blev Rasmus Therkel-
sen ansat som akademisk medarbejder og Søren Rasmus-
sen som studentermedhjælper. Begge har ydet en stor 
indsats for BESAT. Rasmus Therkelsen har udover at løse 
en lang række praktiske opgaver fx analyseret Esbjergs 
økonomiske udvikling under 2. verdenskrig og derved 
bidraget til at gøre BESAT forskningsbaseret. Søren Ras-
mussen har bl.a. pløjet dagblade igennem, så BESAT fx kan 
fortælle om jazz-legenden Leo Mathisens engagementer i 
Esbjerg – naturligvis tilsat lyden af Leo the Lion og hans or-
kester. I slutfasen trådte også Mona Jensen ind i BESAT-ar-
bejdet og ydede en værdifuld indsats. Projektarbejdsgrup-
pen havde desuden et godt samarbejde med MYRTHUEs 
og museets egne håndværkere med Carsten Pedersen i 
spidsen og med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted, gra-
fiker Kristina Kirk, patinør Susan Arnild og andre eksterne 
samarbejdspartnere. 

I april kunne der holdes rejsegilde med øl og pølser. 
BESAT-arbejdet kulminerede i årets sidste halvdel med 
genstandsudvælgelse, skrivning af genstandstekster samt 
replikker og med den afsluttende tilrettelæggelse. I slut-
ningen af efteråret kom kulisser på plads, design og ind-
retning tog form, og ved nytår var BESAT-projektet ved at 
være i mål. 

Til Indhold
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BESAT er et møde mellem et autentisk-virkende historisk 
værksted og en moderne museumsformidling. En fiktiv es-
bjergensisk familie binder udstillingsdele, temaer og rum 
sammen i form af fire dilemmaer. Historiefagligt bygger 
udstillingen på en ambition om at give museumsgæster og 
skoleelever en oplevelse af en broget tid i moderne dansk 
historie, hvor grænserne mellem rigtigt og forkert og godt 
og ondt ikke var helt så entydige, som de undertiden kan 
virke for et eftertidens blik. 

Øvrig formidling 
Suni Gaasedal, der var tilknyttet HSB/SJM i en løntilskuds-
ordning til udgangen af august, fortsatte registreringen af 
HSB’s arkiver i Arkibas. Også studentermedhjælper Søren 
Rasmussen og Gitte Jørgensen, der i foråret var i virksom-
hedspraktik på HSB, har arbejdet med Arkibas-registrerin-
ger. Resultaterne kan ses på arkiv.dk og er et stort bidrag 
til tilgængeliggørelsen af HSB’s materiale. 

Suni Gaasedal har via eksterne midler endvidere arbej-
det på en udstilling i Gravlunden. Hér findes den største 
begravelsesplads for allierede flyvere i Skandinavien. Der-
udover er der grave med tyske soldater, hjælpetropper fra 
Østeuropa, flygtninge og lokale modstandsfolk. Det er 
planen, at udstillingen i og om Gravlunden skal åbne i et 
udstillingslokale i kapellet i 2018. 

Henrik Lundtofte har holdt foredrag i folkeuniversi-
tetsregi og en forelæsning på Syddansk Universitet, stå-
et for en række omvisninger i MODSTAND og bidraget til 
udstillingen Sydvestjyske Historier om Danmark. Han blev 
desuden udpeget til medlem af den forskerkommission, 
der nu igangsætter et forskningsprojekt om den tyske Skt. 
Petri Skole og kirke i København i årene 1918-1955, og er 
medlem af følgegruppen for det nye besættelsesmuseum 
i Aarhus. 

HSB arrangerede fem foredrag, der gennemsnitligt blev 
overværet af 44 personer. I februar-marts var omdrejnings-
punktet i tre foredrag efterkrigstiden; Henrik Lundtofte 
fortalte om det danske retsopgør med de tyske krigsfor-
brydere, museumsinspektør John Jensen gav indblik i mi-
nerydningen ved Vestkysten, og journalist og forfatter 
Arne Hardis løftede sløret for forfatterforeningens interne 

efterkrigsopgør. Efterårets to foredrag var viet nye bøger 
– Mona Jensen berettede om Signal og tysk propaganda, 
mens forfatter Peter Langwithz Smith fortalte om sin kom-
mende bog om Auschwitz. 

HSB’s frivillige
Frivilligstaben har været beskæftiget med registreringsop-
gaver og oprydning. Niels Lykke-Kjeldsen og Leif H. Thom-
sen bl.a. ordnet og registreret HSB’s hundredvis af illegale 
blad-dubletter. Lise og Benneth Østergaard Petersen har 
indekseret illegalt materiale og bøger, mens Verner Blom 
bl.a. har fungeret som omviser i MODSTAND sammen med 
Søren Rasmussen. Mod slutningen af året sagde HSB farvel 
til netop Verner Blom, der siden 2006 har ydet en meget 
aktiv og værdsat indsats som frivillig på HSB, men nu er 
flyttet til Sjælland. 

Afleveringer 
HSB modtog i 2017 16 afleveringer af bøger og arkivali-
er. Blandt afleveringerne har arkivet fra en giver i Gen-
tofte modtaget et brev fra en af de danskere, som blev 
dødsdømt under retsopgøret. I dette tilfælde blev brev- 
skriveren, William Pedersen, dog benådet. Fra samme gi-
ver modtog HSB en sjældenhed fra retsopgøret: En lille 
lap papir med en indsmuglet besked til en fremtræden-
de landsforræder. Desuden fik arkivet bl.a. foræret Herluf 
Bidstrups karikaturer i original emballage og fotos fra in-
terneringerne i Graasten. 

Hjerting Lokalarkiv 
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V 
Åbningstid: Mandage 09.00 – 12.00
Leder: Else Marie Nielsen, Kildevej 6, 6710 Esbjerg V.  
Tlf.: 23 66 23 25
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk 
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk

Med en ny leder af arkivet, startede vi med planlægning af 
arbejdsgangen og hvilke rutiner vi skulle fortsætte med - 
vi prøvede med åbningstid én tirsdag aften om måneden, 
men det blev droppet i august måned. Nu har vi åbnet 
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hver mandag formiddag – vi har haft besøg af ca.25 perso-
ner. Desuden er vores private telefoner tilgængelige og de 
fleste forespørgsler får vi pr. mails – bl.a. fra DR angående 
materiale om øen Langli, som skulle indgå i en udsendelse 
derfra på TV.

 I marts måned forlod Gunner Gregersen arkivet, så vi 
kunne godt mærke, vi manglede den dygtige medarbej-
der. I august fik vi en ny medarbejder – Poul Erik Jacob-
sen – det har nu udviklet sig til et godt team. Vi er nu 4 
personer.

I juli måned var arkivet lukket, men vores telefoner var 
tilgængelige.

I efteråret blev vi inviteret til at holde foredrag i ca. 2 
timer i foreningen ”Butterfleu ” og ”Ældre Sagen” i ”Jon 
& Dittes Hus”. Det takkede vi ja til. Vi fortalte om personer 
fra søfartsbyen Hjerting og lavede film med de huse og 
steder, der knyttede sig til emnet. Desuden satte vi fokus 
på skolen i Hjerting, der startede i 1724 til i dag.

Arkivet har også haft foredrag til en privat fest, dertil 
har vi vist filmoptagelser fra festlighederne ved afsløring 
af skulpturen ” Hjerting Fiskeren” til den sidste general-
forsamling i Hjerting Fiskeriforening. Desuden har vi lagt 
afskrift fra Hjerting Fiskeriforenings protokol angående 
planer om etablering af en fiskerihavn i byen i årene om-
kring 1910, ud på Historisk Atlas. Vi er rigtig godt i vej 
med at registrere Hjerting Fiskeriforening, som vi har me-
get materiale fra. 

Arkivet blev opfordret af sportsforeningen HIF til en ud-
stilling ved årets byfest. Det blev en rigtig god dag, hvor 
vi kom i snak med mange børn og unge mennesker, der 
blev meget forbløffede over byens søfartstid, hvilket vi har 
plancher over - mange af byens borger er jo nytilflyttere. 
Vi havde lavet plancher med foto fra tidligere byfester – 
det gav meget hyggelig snak. Dertil kom, at vi havde 4 
ringbind med om senior idræt i Hjerting, som vi lige havde 
fået indleveret i 2017.

Derefter blev vi spurgt, om vi ville deltage i ” Jul i Hjer-
ting”. Det ville vi gerne med et ”Slide Show” og en plan-
che med begivenheder fra tidligere år. Det stod opstillet i 
Jagtstuen i ”Jon & Dittes Hus”.

Året afsluttedes ved, vi lagde et foto på Facebook-grup-
pen ”For os der bor i Hjerting” med byens gamle smedje 
på Gl. Guldagervej, hvor vi ønskede ”Glædelig Jul ” - det 
gav 44 ”syntes godt om” og 3 kommentarer.

Alt i alt et godt og travlt år for Hjerting Lokalarkiv. 

Hjortlund Sognearkiv 
Hjortlund Gl. Skole, Fårevej 16, 6771 Gredstedbro 
Åbningstid: 2. onsdag i måneden kl. 19.00-21.00 og sidste 
fredag hver måned kl. 14.00-17.00. Lukket i skolernes 
ferier.
Leder: Lauritz Lauritzen, Hjortlundvej 19,  
6771 Gredstedbro. Tlf.: 75 43 10 40 
Arkivets postadresse: Hjortlundvej 19, 6771 Gredstedbro 
E-mail: la@lahjortlund.dk

Arbejdet i arkivet går stille og roligt derudad, med Lau-
ritz som fast rorgænger der har styr på at få billederne 
på vores hjemmeside. Og der har igen i år været en del 
besøgende i arkivet. Beslutningen om at holde åbent den 
anden onsdag i måneden har givet lidt flere besøgende. Vi 
holdt også en aften, hvor vi sammen med beboerforenin-
gen viste hvad det var vi gik og lavede i lokalarkivet, her 
var der også en del besøgende. Det var sådan set året der 
gik i lokalarkivet. Et nyt tiltag er at vi vil forsøge at lave en 
årskalender med billeder af de gamle gårde med tekst om 
den pågældende ejendom.

En del af Hjerting Lokalarkivs udstillingstelt.

Til Indhold
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Hostrup Sognearkiv 
Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54,6710 Esbjerg V 
Åbningstid: 1. torsdag i 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 
E-mail: hostrupsognearkiv@bbsyd.dk

I 2017 kunne vi byde Annelise Hansen velkommen som sty-
relsesmedlem. Det årlige Styrelsesmøde i 2017 blev afholdt 
den 16. februar i arkivets lokaler. 

Den 16. marts 2017 var 17 beboere fra Hostrupvej og 
Hjerting Landevej mødt op til arkiv aften. Der blev udveks-
let mange informationer i begge retninger. Arrangemen-
tet bliver husket som særdeles vellykket. 

Ligeledes i marts deltog flere af medlemmerne i gene-
ralforsamlingen i Historisk Samfund for Ribe Amt på By-
historisk Arkiv i Esbjerg. Efter generalforsamling og kaf-
febord holdt Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen et 

meget interessant og levende foredrag om ”Esbjerg fra 
ladeplads til energimetropol”. 

Forud for Marbækdagen deltog arkiv medlemmer den 
30. marts 2017 i formødet på Myrthuegård. Den 21. maj 
2017 deltog Arkivet i Marbækdagen, med en stand i ”Ka-
tedralen”. Arkivets gæstebog vidner om stor søgning. Det 
var ikke uventet de ”Røde Mapper”, som igen tog en stor 
del af opmærksomheden. Blandt de mange besøgende var 
den altid flittige gæst Niels Peder Pedersen. NPP der nu 
bor i Varde, solgte i sin tid Myrthuegård til Esbjerg Kom-
mune. 

Den 23. september 2017 deltog en del af Arkivets med-
lemmer med ægtefæller i en brugerbetalt udflugt til Tir-
pitz Museet. Dagen startede med morgenbord udenfor 
museet. Efter veloverstået museumsbesøg med indlagt 
bespisning blev udflugten afsluttet med kaffebord ved 
Vogterhuset på Skallingen i et flot solskinsvejr. En vellyk-
ket dag. Deltagerne var enige om at finde et nyt historisk 
udflugtsmål for ultimo 2018. Det bliver formentlig Kon-
gernes Jelling samt et par mindre steder i nærheden. 

På Marbækdagen den 21. maj 2017 fik Hostrup Sogne-

arkiv besøg af den tidligere ejer af Myrthuegård, Niels 

Peder Pedersen og datter. Foto: Erik Hansen, Hostrup 

Sognearkiv.

Til Indhold
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Den 12. december 2017 var arkivets medarbejdere igen 
samlet hos Helga, der lagde hus til en dejlig julefrokost på 
sammenskuds basis. 

Der har i 2017 været holdt faste arkiv aftener den 1. 
og 3. torsdag i hver måned. Ud over dette har Helga og 
Richard arbejdet mange tirsdage om formiddagen med 
registreringer, som der nu er ved at være bund i. Elna og 
Erik har ud over de faste mødeaftener udført en ikke ringe 
mængde arbejde. 

Der har været besøg i arkivet jævnt hen over året li-
gesom flere langvejs fra har henvendt sig med specifikke 
spørgsmål og ønsker. Der er vist ingen tvivl om at arkiv.dk 
har været medvirkende hertil. 

Arkivets hjemmeside begynder at tage form med Ri-
chard som tovholder. 

Kommende arrangementer og arbejdsopgaver i arkivet: 
Den 21. februar 2018 om aftenen deltog Richard og Erik 

i en informationsaften i Herning om bl.a. Arkibas5 og EU´s 
persondataforordning - der havde været noget at tage 
med hjem. 

Den 22. februar 2018 blev der afholdt arkivaften for 
beboerne på Kokspangvej. Som følge af sygdom kom der 
afbud i sidste øjeblik, men 12 personer deltog ivrigt med 
at klarlægge ”dit og dat”. En hyggelig og lærerig aften for 
alle deltagere. 

Efter sommerferien vil der blive inviteret til yderligere en 
arkivaften for beboere i specifikke områder. Arbejdet med 
udvikling af hjemmesiden vil blive fortsat. Den 12. marts vil 
arkivet være rigt repræsenteret til formødet for Marbæk-
dagen, ligesom arkivet vil være til stede på Myrthuegård 
på Marbækdagen den 27. maj 2018. Ultimo 2018 vil Arkivet 
forsøge at få arrangeret en udflugt til et eller flere histori-
ske steder for arkivmedarbejdere med partnere. 

Arkivet vil kontakte Esbjerg Kommune med anmodning 
om etablering af en ”stole elevator” da det kniber for fle-
re af arkivets trofaste medarbejdere, at komme op i Arki-
vet. Den stejle trappe forhindrer ligeledes dårligt gående 
brugere i at besøge arkivet. Registrering og indsamling af 
arkivalier vil fortsætte ligesom omrokeringer i arkivet vil 
fortsætte, ligesom der også forventes kursus deltagelse. 

Hunderup Sognearkiv 
Kjærgårdvej 9, Hunderup, 6740 Bramming 
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 samt 
efter aftale med lederen. Lukket i juli og august
Leder: Niels Hansen, Birke Allé 8, 6740 Bramming 
Tlf.: 20 43 30 67 
Arkivets postadresse: Birke Allé 8 6740 Bramming 
E-mail: hunderupsognearkiv@gmail.com

Der har i året 2017 været 5 afleveringer, bl.a. en stor billed-
samling fra årene 1985 – 2000, en regnskabsbog fra Hun-
derup Mølle 1905 - 1922, hvori mølleren også har skrevet 
sin livshistorie, samt enkelte billeder og avisartikler. 

Vi har haft en udstilling på ”forårsmessen” i Hunderup. 
Der har været henvendelser om kirken, om brugsen/

købmænd i sognet og om gårde. Vi har leveret billeder 
til Lokalårbogen (udgivet af Lokalhistorisk forening for 
Bramming-Egnen) samt deltaget i diverse møder og fore-
drag.

Hviding Sognearkiv
Egecenteret, Ribevej 2 B, Egebæk, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. Mandag hver måned kl. 19.00-21.00 eller 
efter aftale
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

Arkivets lokaleforhold har fyldt meget i løbet af året, vo-
res tilstedeværelse i Egecentret er ikke fremtidssikret, så vi 
arbejder på at kunne flytte ind i en tilbygning til Kultur- 
og Aktivitetscentret i Hviding. Vi har med ansøgninger ved 
forskellige fonde fået tilsagn om finansiering af byggeriet. 
Dog er der stadigvæk nogle knaster på vejen, økonomien 
er endnu ikke helt på plads, men bliver det forhåbentlig i 
løbet af 2018. Det vil blive en stor lettelse for os at kunne 
flytte ind i lokaler, som er bygget til formålet med brand-
sikre skabe og mure.

Til Indhold
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Vi havde ved årsmødet fået Andreas Andreasen til at for-
tælle om projektet med Grænsestien, som skal indvies i 
2020. Stien begynder ved Råhede sluse og følger de første 
kilometer sognegrænsen mellem Vester Vedsted og Hvi-
ding sogne, så Hvidings lokalhistorie vil blive en del af for-
tællingen langs den nye Grænsesti.

Vi fik i 2017 19 afleveringer – både mange billeder, men 
også forenings- og personlige arkivalier. Der arbejdsaften 
i arkivet hver mandag, og med tilskud fra Veluxfonden fik 
vi en ny PC, således at vi nu har gode gode arbejdsforhold 
med PC’ere til alle i arkivet.

Åbningstiden i arkivet har hidtil været kl. 15 til 17 første 
mandag i måneden, men er nu ændret til kl. 19 til 21 – des-
uden kan man altid ringe og lave en aftale.

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv 
Aktivitetshuset, Kirkebakken 33, Jernved, 6771 Gredsted-
bro 
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00, 
undtagen i skolernes ferier, samt efter aftale med lederen 
Leder: Ole Steinmeier, Valmuemarken 3, 6771 Gredsted-
bro Tlf.: 24 62 27 25 
Arkivets postadresse: Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro 
E-mail: ole@steinmeier.dk

Vi har i år som sidste år haft gang i digitalisering af vore 
billeder, men da der endnu kun er én medarbejder til at 
tage sig af det arbejde, er der stadig lang vej igen, før alle 
billeder er scannede og lagt ind i Arkibas. De billeder, der 
er lagt ind, kan så til gengæld findes ved søgning i arkiv.
dk.

Vi har ikke fået nogen større afleveringer, men har så til 
gengæld fået ryddet op i og registreret en del sager, som 
har ligget i venteposition. 

Der har været en del henvendelser især på mail, og vi 
har kunnet hjælpe de pågældende med oplysninger, som 
de efterspurgte. Det er meget tilfredsstillende for begge 
parter.

Ved den årlige generalforsamling i Seniorklubben hav-
de vi sagt ja til at holde et oplæg på en halv times tid om 
vores arbejde i arkivet især arbejdet med at digitalisere 

billeder, og hvordan man som bruger finder frem til dem. 
Det klarede vores arkivleder med brug af eksempler på 
søgninger på arkiv.dk. Det blev en god eftermiddag for de 
fremmødte, som gav udtryk for, at de nu var blevet kloge-
re på ”det der arkivvæsen”, og at de ville gå hjem og lave 
nogle søgninger på deres egne computere.

Den 10. oktober havde vi inviteret til filmaften i Sog-
nehuset i Gredstedbro, hvor vi viste en forkortet udgave 
af Gredstedbrofilmen fra 1991 - 92, som blev optaget på 
video af Jens Chr. Jensen (tidligere arkivleder). Det blev en 
stor succes. Ikke mindre end 130 deltog, og der var både 
god stemning og kaffe og kage til alle. Efterfølgende har 
vi fået filmen kopieret og udgivet på DVD, så alle, der hav-

Jernved-Gredstedbro Lokalarkivs filmaften i oktober.

Til Indhold
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de lyst, kunne købe sig et eksemplar for 50,00 kr. Oplaget 
var på 50 stk., og de blev hurtigt udsolgt. Vi har vedtaget 
at få lavet endnu et oplag. Eftersom både filmaftenen og 
salget af DVD’er gik så strålende, har vi besluttet at lave et 
tilsvarende arrangement af Jernvedfilmen, som ligeledes 
er optaget af Jens Chr. Jensen, men i 1994 - 95.

Forrige år udgav vi et hæfte med titlen ”Som de husker 
det”. Det hæfte er udsolgt, så på grund af efterspørgsel 
har vi i år fået optrykt et nyt oplag, som også stadig sælger 
godt.

Ved det årlige loppemarked i Jernved i oktober måned 
havde vi som sædvanlig åbnet vores dør ind til arkivet. 
Det betød mange besøgende, som både var nysgerrige og 
spørgelystne. Det er efterhånden blevet tradition, at vi har 
åbent ved denne lejlighed, og vi tror på, at det er en rigtig 
god måde at gøre opmærksom på vores arbejde.

Vore to nye medarbejdere er godt i gang med at lære 
at bruge Arkibas, så det varer formentlig ikke så længe, 
inden der er flere hænder til billedscanning og registre-
ring i arkivet.

Kalvslund Sognearkiv 
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe 
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt 
efter aftale med lederen 
Leder: Hans N. Brunsgaard, Varmingvej 17, 6760 Ribe  
Tlf.: 61 41 93 65
Arkivets postadresse: Østervej 4, 6760 Ribe 
E-mail: haise1950@gmail.com

Der har i årets løb været flere afleveringer, bl.a. en del 
aviser og udklip med relation til Kalvslund og Kalvslund 
husmoderforening. Desuden har vi fået en del fotos, som 
vi måske får brug for hjælp til at identificere.

Vi har hjulpet flere med at finde og få styr på forfædre, 
og en der gerne ville finde en nu nedrevet ejendom i Ob-
bekjær, som havde været udlejet til gendarmbolig.

Ellers har vi jo fast åbent 1. tirsdag i hver måned fra  
14 -17. 

Vi har haft en del besøgende, dog uden at være blevet 
overrendt.

Så har vi fået et udstillingsskab lavet, hvor alle de poka-
ler og plaketter som Kalvslund har vundet siden 1915 kan 
ses af alle der kommer i hallen. Der er 87.

Vi har også i år haft kontakt til arbejdsgruppen for 1864 
grænsen flere gange.

Jeg vil til sidst takke de andre bestyrelsesmedlemmer 
for godt og hyggeligt samarbejde.

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. 12.00-
16.00 
Leder: Karen Jermiin Nielsen 
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk 
Hjemmeside: www.rba.esbjergkommune.dk

Arkivets udadvendte virksomhed i 2017 har taget udgangs-
punkt i de gode samarbejder, arkivet har bygget op med 
sine samarbejdspartnere. I marts holdt arkivleder Karen 
Jermiin Nielsen foredrag om Ribes første omfartsvej, dvs. 
den nuværende ringvej. Foredraget var arrangeret i sam-
arbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, og anledningen 
var naturligvis den heftige debat om en ny omfartsvej ved 
Ribe. Foredraget var en god anledning til både at slå sig 
løs i arkivets billedsamling, hvor der var meget relevant 
materiale, og til at besøge Rigsarkivet for uddybende ma-
teriale. Mange æsker ventede arkivlederen – og ikke så 
detaljeret registreret, som det sædvanligvis forefindes på 
lokalarkiverne! Foredraget blev samme år til en artikel i 
Sydvestjyske Museers tidsskrift Levende Viden.

Samarbejdet med Ældresagen om en IT-baseret slægts-
forskningscafe fortsatte i 2017. Otte gange i foråret og 
otte gange i efteråret fik arkivet besøg af slægtsforskere 
og Ældre Sagens IT/slægtsforsknings-folk, og der er efter-
hånden en solid gruppe slægtsforskere, som kommer på 
arkivet.

I september var det tid til igen at afholde historie- 
løbet Flugten over Grænsen, som formidler historien om 
de dansksindede sønderjyders flugt fra tysk krigstjeneste 
under første verdenskrig til elever i Folkeskolens overbyg-

Til Indhold
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ning. Løbet afholdes i samarbejde med Sydvestjyske Muse-
er, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Vadehavscentret, Ung-
domshøjskolen ved Ribe og gode frivillige kræfter. 

I november var der ”Billedmatiné” en søndag efter-
middag, så de deltagende gæster kunne få kaffe og kage, 
mens de hjalp arkivet med oplysninger til diverse billeder, 
der drillede arkivets medarbejdere under registreringen. 
Det gav yderligere arbejde til arkivets to frivillige medar-
bejdere, som især arbejder med billedregistrering.

Arkivet modtog en del forskelligartet materiale i 2017, 
men blandt det mest uventede var en samling breve efter 
J.F. Kinch, forfatteren til Ribe Bys Historie. Brevene er fra 
J.F. Kinch og hans hustru til sønnerne i København. Selv 
om de først og fremmest er af privat karakter, giver de 
et udmærket indblik i især de økonomiske fortrædelighe-
der, som selv en fremstående kulturpersonlighed i Ribe i 
1800-tallet måtte gennemgå. Det var nødvendigt at være 
påholdende med midlerne, så hvis den ene bror i Køben-
havn voksede ud af par bukser, måtte han huske at sende 
dem retur til Ribe, så de små brødre kunne overtage dem!

Historisk Arkiv i Seem Sogn
Seem-Varming Skole, Varmingvej 1, 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 indledtes med, at Seem Sogns forskellige foreninger i 
fællesskab afholdt en nytårskur i Høm forsamlingshus. Hi-
storisk Arkiv var også repræsenteret.

Ved venlig bistand fra Sydvestjyske Museers personale 
er arkivets beholdning af lydoptagelser blevet digitaliseret 
og er således rede til at afvente næste tekniske nyskabelse 
indenfor elektronikken. Ejner Feddersen har i sit studio li-
geledes overført samtlige arkivets film og VHS-bånd til CD, 
så de er også reddet endnu et trin frem.

Af afleveringer er der kommet materiale fra to dødsbo-
er, det ene temmelig omfattende.

Der har været diverse grupper på besøg, som har dels 
afleveret enkelte billeder og lignende, dels modtaget ko-
pier af fotos og optegnelser. I et tilfælde er udleveret fo-
tos, som blev oplyst skulle illustrere en artikel i Personalhi-
storisk Tidsskrift.

Der er digitaliseret en samling erindringer, dækkende 
1880-1200, som vil forsøges udgivet i løbet af 2018.

En arbejdsgruppe, som forsøger at etablere en spadse-
resti langs den gamle grænse, som fra 1864-1920 var lan-
degrænse mod Kejserriget Tyskland, har holdt nogle mø-
der på arkivet, da de havde brug for at nærstudere nogle 
gamle landkort.

Arkivet har i samarbejde med sognepræsten ladt afhol-
de seks møder, hvor arkivets personale har leveret indlæg. 
Der er udsendt fire numre af lokalbladet BYHORNET, som 
omdeles gratis til alle sognets husstande. Bladet udgives i 
samarbejde med menighedsrådet og redigeres af arkivle-
deren.

Lokalhistorisk Forening har afholdt ét møde i årets løb.
Til kulturstatistikken er indberettet et besøgstal på 

201 personer, en hyldemeter-beholdning på 65,1 m samt  

Foredraget om omfartsvejen ved Ribe krævede også bidrag fra arkivets 

frivillige – her er det et luftfoto af vejens sidste, sydlige del, som arki-

vets egen medarbejder havde taget i begyndelsen af 1980erne.  

Foto: Henning Julius.

Til Indhold
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billedbeholdning (enkelte billeder samt billedserier) på 
378 stk.

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: Svend O. Pedersen, Efterårsvej 1, 6705 Esbjerg Ø
E-mail: skadssognearkiv@stofanet.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk 

2017 blev igen et år uden de store afleveringer, men det 
er ikke ensbetydende med at vi er arbejdsløse, der ligger 
stadig en del fra foregående år, og vi har også stadig en 
del registreringer fra den tid hvor der ikke blev registreret 
i Arkibas. 

Vi har også en del registreringer med billeder som fejl-
agtigt er registreret som arkivfond i stedet for billeder, 
hvilket betyder at vi ikke kan uploade billederne til arkiv.
dk, det er vi også i gang med at få rettet op på. 

Derudover er vi i gang med at tagge de billeder som 
ligger på arkiv.dk, hvilket er temmelig tidskrævende, men 
heldigvis er vi fem frivillige i arkivet. 

Vi forventer også at skulle flytte til nye lokaler i det nye 
Kultur- og Fritidscenter ENERGIEN som bliver påbegyndt i 
2018, men nok først bliver færdigt i 2019.

Spandet Sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.00-20.00 eller 
efter aftale (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: jespermajaolesen@gmail.com

Vi har stadig en del registreringer, men der bliver arbejdet 
flittigt af pigerne.

Vi får heldigvis en del henvendelser, både personlige og 
på mail. Det er spændende og giver også os et nyt syn på 
arkivet.

Årets sognevandring gik i år til to skønne haver. Det 
var en oplevelse at se hvordan deres haver var anlagt og 
vi kunne få nye ideer til vores egen have. Efter havevan-
dringen mødtes vi i skolen til kaffen og en snak om hvad 
vi havde set.

Det har nu i 30 år været tradition for vi går rundt og ser 
en del af sognet Grundlovsdag, det skulle vi gerne fortsæt-
te med. Der er ca. 30 deltagere, som kommer til at kende 
sognet bedre og får en god snak undervejs.

Vejrup Sognearkiv.
Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup,  
6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 18.30-20.00 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.vejrupsognearkiv.dk

I 2017 tog vi i Vejrup Sognearkiv hul på digitalisering af 
lyd- og VHS bånd. To af arkivets medarbejdere var i løbet af 
vinteren og tidlige forår på diverse kurser i digitalisering. 

Efterfølgende blev der indkøbt diverse hardware og 
software. Afslutningsvis lavede vi et abonnement hos Vi-
meo og oprettede en konto hos YouTube. Og så gik vi el-
lers i gang. 

Selve processen, måtte vi erkende, var noget langsom-
melig men det endelige resultat var ”bøvlet værd”. Afslut-
ningsvis blev filmen lagt på Vimeo og efterfølgende et link 
på Facebook. I løbet af en uges tid, havde 250 personer set 
filmen på arkiv.dk.

Samarbejdet med Vejrup Skole fortsatte i samme gode 
ånd som årene før. En af vore medarbejdere var således en 
tur på skolen for at komme med et indlæg til en morgen-
samling. Og som så ofte før måtte vi erkende, at gamle 
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billeder af den gamle by er noget der altid ”hitter”, også 
blandt børn. 

2017 var også året, hvor vi afholdt en byvandring for 
første gang. Vejret viste sig fra sin allerdårligste side med 
regn og rusk, men på trods af det, var der alligevel 30 del-
tagere. Efterfølgende har vi snakket om, hvor mange der 
mon ville have været, hvis det havde været en skøn som-
meraften…? 

Den almindelige registrering i Arkibas fortsætter plan-
mæssigt. Vi har således, på nuværende tidspunkt, 2350 bil-
leder – 1950 enkeltbilleder + og 31 billedserier. 

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

I 2017 oprettede Vester Nebel Sognearkiv 12 indkomstjour-
naler. En del var små afleveringer, men der var to større af-
leveringer. Heraf var den ene en billedsamling. Den anden 
var en aflevering af arkivalier fra 22 personarkiver. Arkiva-
liesamlingen var i et dødsbo efter en familie med ophav i 
en af Vester Nebels helt gamle slægter. 

Sidstnævnte aflevering er en af de samlinger, som små 
sognearkiver kun modtager sjældent. De fleste af arkivali-
erne er fra 1700- og 1800-tallet og er utroligt spændende. 
Blandt andet er der i samlingen det formodentlig eneste 

Resultatet af et af de digitaliserede VHS-bånd. Vejrup Sognearkiv, V15. 

Filmen kan ses på arkiv.dk.

Et fæstebrev fra hovedgården Ølufgård, modtaget på Vester Nebel 

Sognearkiv i 2017.
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endnu eksisterende originale fæstebrev fra den tidlige-
re hovedgård Ølufgård, en opskrift på at fange ræve fra 
1800-tallet fra hofjægermesteren, korrespondancer vedrø-
rende lokale skærmydsler, en mængde aftægtskontrakter, 
skudsmålsbreve, skøder og meget andet. 

Arkivet har afholdt to arrangementer i løbet af året. 
Ved årsmødet i april havde vi samtidig en quizeftermid-
dag. Her skulle deltagerne ved hjælp af billeder, filmklip 
og lydoptagelser gætte steder, personer og årstal. I okto-
ber afholdt vi et billedforedrag med titlen ”Hansen-slæg-
ten i Vester Nebel”. Med udgangspunkt i den tidligere om-
talte store aflevering blev Hansen-slægten og samtiden i 
lokalsamfundet udredet. Begge arrangementer var pænt 
besøgte. 

Arkivet har haft ca. 20 henvendelser, fortrinsvis via 
e-mail. I selve arkivet har vi haft 38 besøgende. Som hvert 
år må vi konstatere, at vi får hovedparten af vores besø-
gende på vores hjemmeside www.vnsa.dk , som besøges af 
ca. 1000 personer månedligt. På arkiv.dk har arkivet haft i 
alt 2.165 visninger. 

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 57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30-21.30 (lukket 
juli og august) eller efter aftale
Leder: Bjarne L. Sørensen, Vester Vedsted Byvej 26, 6760 
Ribe. Tlf.: 75 44 50 90
Arkivets postadresse: Vester Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe
E-mail: bjls@bbsyd.dk

Der har været et par store afleveringer, som har givet 
arkivets medarbejdere noget at se til. Vi er nu fire til at 
registrere. Det har været nødvendigt at gennemgå arki-
valierne, da skiftende arkivmedarbejdere har registreret 
efter god skik, da arkivalierne indkom, men de ændrede 
systemer har skabt nogen forvirring. Nu bliver alt arkiveret 
efter Arkibas5 systemet, hvilket så forhåbentlig vil holde i 

mange år. Der har været en del henvendelser om stort og 
småt. De fleste skriver på e-mail, hvor de ofte søger oplys-
ninger om familiemedlemmer eller om huse og ejendom-
me. Alle har fået svar med de oplysninger, vi har kunnet 
grave frem. Enkelte er også mødt op i arkivets åbningstid, 
hvor vi så har snakket hyggeligt med vedkommende, og 
det har altid ført til udveksling af oplysninger til gavn og 
glæde for både de besøgende og for arkivet.

Vester Vedsted kirkesogn har fået fælles menighedsråd 
med Hviding sogn. I den anledning er der ryddet op i ar-
kivalierne fra Vester Vedsted sogn, og de er nu anbragt i 
Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted sogn.

En gruppe historisk interesserede vandrere har sat sig 
for at etablere en såkaldt trampesti langs den gamle dansk 
tyske grænse, hvor grænsen syd og vest for Ribe ikke fulg-
te Kongeåen. Da vi var grænsesogn bliver vi også lidt in-
volveret i projektet, som skal være klar til 100 års genfor-
eningsjubilæet i 2020.

En lokal beboer har opkøbt en del af området bag ved 
forsamlingshuset med tilsandede og overbegroede store 
bunkers, kanonstillinger og andre anlæg fra krigen. Han 
har nu fritlagt nogle af dem, og foruden en storstilet indvi-
else anvendes de nu til overnatning, møder og andet med 
forskellige fredelige formål. Det bliver spændende at føl-
ge, for der ligger en meget spændende historie bag.

Den traditionelle lille højtidelighed den 4. maj ved min-
destenen for den nedstyrtede flyvemaskine ved Fløjdiget 
havde samlet 50-70 deltagere. Der var kransenedlæggelse, 
et par taler og ellers ingenting, men folk kommer gerne til 
denne lille markering af en dramatisk episode fra krigen.

Årsmødet havde samlet 15 deltagere. Foruden beret-
ninger og regnskab fortalte tidligere højskolelærer Finn 
Krageskov om ungdomshøjskolens fortid, da den var Ve-
ster Vedsted Efterskole.

Arkivet har et glimrende rum til opbevaring af arkiva-
lier. Det er uden vinduer og har stabile temperatur- og 
fugtighedsforhold. Og når der skal arbejdes med papirer, 
billeder eller andet, bæres det ud i et tilstødende rum, som 
deles med andre. De, der registrerer, har såmænd de bed-
ste intentioner om at få noget fra hånden, men da de også 
har andre interesser, går det kun langsomt fremad.
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Der planlægges løbende nogle registreringseftermiddage. 
Der arbejdes også med at sætte gamle fotografier og an-
det i nogle store skifterammer, som hænges op forskellige 
steder i forsamlingshuset.

Vi sælger stadig USB-nøgler med V. Vedsted sogns 
slægts- og ejendomshistorie og mange andre artikler og 
optagelser fra sognet for 300 kr. Henvendelse til Aage Ro-
senstand, tlf. 75 44 50 60.

Vilslev Jedsted Sognearkiv
Vilslevvej 59, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Tirsdag kl. 16.00-18.00
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 51 96 64 73
Arkivets postadresse: Jedsted Klostervej 77, 6771 Gred-
stedbro
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/vilslevjedsted

Sognearkivet har i 2017 fortsat inddateringen til Arkibas, 
fortrinsvis med billeder. Vi har nu 1.279 billeder tilgænge-
ligt globalt. Vi kan konstatere at Familien Helle er meget 
populær.

Receptionen for Kongeåen, 10. årgang af lokalårbog- 
en, fandt sted i Forsamlingshuset den 27. november 2017, 
hvor 70 personer hørte Roll Præstegård fortælle om og vise 
billeder om Vilslevs mark- og stednavne. Redaktionen be-
stod fortsat af: Erna Nielsen, Helge Kristensen, Karl Johan 
Bendorff, Stig Hegn (ansv.) og Roll Præstegaard. Af indhol-
det i årbogen kan nævnes: Bjarne Steiner: Min barndom i 
Kongeådal brugs; Stig Hegn: Vores broer; Margot Thyge-
sen: Margot fortæller; Erling Christensen: Ørredspringene 
ved Jedsted mølle; Alfred Nielsen – en kunstmaler; Michael 
Alrø Jensen: Nyt om det middelalderlige Vilslev. Vi vedtog 
omlægning af redaktionen: Ole Madsen overtager redak-
tørposten. Kirsten Blom indtræder i redaktionen.

Vilslev-Jedsted Sognearkivs mest viste 

billede i Arkibas: Familien Helle – her 

foran gården på Jedsted Klostervej 

16, omkring 1930.
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Fanø Kommune sede bedst for folk der kom ude fra. Samlinger er der også 
kommet ret mange af – både store og små – så vi arkiverer 
på livet løs og håber på at vi engang kan nå bunden af de 
stakke vi har liggende. Vores hjemmeside mitfanoe.dk har 
været rigtig godt besøgt – ca. 40.000 visninger - og derved 
kommer der en del forespørgsler både på tlf. og mail – rig-
tig mange mails, som alle skal besvares.

På Arkivernes Dag i november havde vi 108 besøgen-
de. Vi havde lavet en udstilling om Ella Bøndergaards dan-
seskole, da det i 2017 var 70 år siden hun startede den. Vi 
havde lånt nogle af de flotte kjoler som hun selv bar til 
afdansningsbal gennem årene, og vi havde rigtig mange 
billeder fra de forskellige år. Det gjorde lykke hos mange 
af vore gæster, som selv havde danset og derfor var med 
på de forskellige fotos.

Alt i alt har det været et travlt, men dejligt år i Nordby 
Sognearkiv og jeg sender hermed en rigtig stor tak til alle 
Jer der bruger timer af Jeres fritid på arkivet, så vi kan 
holde det hele i gang.

Tak til Sønderho Sognearkiv og Fanø Skibsfart-og 
Dragtsamling for godt samarbejde. Tak til Aage Krog-Jen-
sen og Flemming Jepsen for Jeres støtte i arbejdet og tak 
til Inge og Chr. Poulsen for den støtte salget af Jeres bøger 
giver til Sognearkiverne på Fanø. Ligeledes rigtig mange 
tak til Fanø Kommune og Skads herreds Brandkasse for 
økonomisk støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiv på 
Fanø i 2017.

Sønderho-arkivet
Sognegården, Landevejen 41, 1., Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Tirsdag 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@soenderho-net.dk

Vi startede året med at få nye vinduer. Det hjalp gevaldigt 
på varmen i lokalerne. Vi har nu fået os indrettet så arbej-
det glider bedre. Hanne i modtagelsen, Gert i registrerin-
gen og Lone og Niels Erik arbejder med genkendelse af 
billeder og lignende.

Nordby Sognearkiv 
Fanø Skole, Stadionvej 17, 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

For Nordby Sognearkiv begyndte året 2017 med forbere-
delser til udgivelsen af bogen ”Værftet der forsvandt” - 
skrevet af Christian Poulsen til fordel for Sognearkiverne 
på Fanø. Vi havde reception den 1. april og der kom rigtig 
mange for at købe bogen – det var en dejlig dag med en 
god stemning.

Derudover har vi også medvirket til en særudstilling 
omhandlende vores første bog ”Vi har fået ærter – der-
for er det mandag”, som kunne ses på Fanø Skibsfarts- og 
Dragtsamlings lokale fra påsken 2017 og året ud.

Sognearkivet har haft omkring 180 besøgende, men 
også en del ekstra besøg udenfor åbningstid – når det pas-
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Arkivet havde 86 besøgende, 12 gæster til arkivernes dag, 
27 skriftlige henvendelser og fem telefoniske henvendel-
ser. På hjemmesiden har der været 21 besøgende. Der er 
lagt ca. 650 frivillige arbejdstimer på arkivet i det forløbne 
år.

Vi har været så heldige at få en næsten komplet sam-
ling af ”Fanø Ugeblad ”, da man på Det Kongelige Biblio-
tek har digitaliseret udgaverne. Vi skulle hente bladene i 
Odense, og med velvillig assistance fra Merete som chauf-
før, skete dette i juli. Prisen var 1850,00 kr. eks. transport.

I august havde vi besøg af en mand fra Frederiksberg, der 
søgte efter historier eller fortællinger om fattiglivet i Søn-
derho i det 19. århundrede. Vi hjalp ham med forskelligt, 
og i slutningen af 2018 udkommer der en bog, som vi så 
får et eksemplar af.

Til slut vil jeg takke det øvrige personale for godt sam-
arbejde og jeres store arbejdsomhed. Det er en fornøjel-
se at komme i arkivet og det hele summer af liv og godt 
humør. Også en stor tak til Nordby Arkivet for det gode 
samarbejde i årets løb.

Til Indhold



BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2017 38

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

Igen i 2017 har vi holdt åbent på arkivet hver onsdag fra 14 
til 16, og der er stadig arbejde nok til os alle med at få lagt 
emner ind på Arkibas. Det går dog støt og roligt fremad.

Vi mangler stadig en afklaring på, hvordan vi får vores 
gamle videobånd spillet over. Vi har snakket om, at vi må 
finde en, der kan og betale vedkommende for det.

6. november var vi nogle stykker til lokalarkivernes års-
møde i Spjald. Her havde Corina Stobberup et indlæg om: 
Giv det videre 2017. Et landsdækkende indsamlingspro-
jekt, hvor alle danskere kan dele deres erindringer med 
resten af Danmark.

Man kan skrive sin livshistorie eller vælge et emne som 
f.eks. skolegang, barndom, arbejdsliv osv. Et udvalg af 
erindringerne vil så blive udgivet som bog af Gads Forlag.

Projektet kører videre i 2018, så man kan stadig nå at 
være med. 

11. november på Arkivernes Dag holdt vi åbent fra 14 til 
16, og der var fem på besøg.

Indtil nu havde året forløbet stille og roligt, men så om-
kring 1.december fik vi besked fra kommunen om, at de 
havde solgt ”Hjemmet”, og det betød, at de fra 1.januar 
ikke længere kunne huse os.

Vi vidste selvfølgelig godt, at det var sat til salg, men 
det tog vi roligt, for vi regnede med, at vi som andre lejere 
havde 1 års opsigelse. Det havde vi ikke, så gode råd var 
dyre, for vi har ikke midler til at betale en stor månedlig 
husleje.

Kommunen foreslog, at vi måske kunne finde nogle lo-
kaler på skolen. Skolen var bestemt imødekommende og 
ville gerne hjælpe. Efter et stykke tid fik så at vide, at Orla 
Hansen har købt huset. Den 22. februar var der møde med 
Orla og brugerne af ”Hjemmet”, dvs. menighedsråd, nørk-
lerne og os. Her tilbød Orla, at vi kunne få lov at blive, hvis 
blot vi betaler forbrug og hjælper med at holde fællesare-
aler både inde og ude. Vi har sagt mange tak for tilbuddet, 
og en stor sten faldt fra vore hjerter.
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Varde Kommune

lade bestyrelsen af tidnød, hun blev afløst af Ester Marie 
Nielsen. Efter kaffen havde vi besøg af Bent Sommer, som 
fortalte om sit liv, fra han var dreng i Agerbæk, til han gik 
på pension. Han har boet under 28 forskellige postnumre, 
fra Grønland til Sydafrika. Vores udflugter sammen med 
Fåborg Arkiv er sat på stand by, da vi ikke kan samle til-
slutning til turene. Så bestyrelsen arrangerede en tur med 
ægtefæller til Tarp Bunkermuseum, hvor ejeren fortalte 
om bunkeren. 

Siden arkiv.dk startede sidste år er besøgstallet faldet til 
ca. 400 om måneden.

I byfestugen havde arkivet arrangeret en cykeltur ca. 
12 km. Vi cyklede ud til Åse og Keld Andersens jagthytte, 
hvor der var en forfriskning og Keld fortalte om sit liv og 

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.: 61 66 33 67
Arkivets postadresse: Pileallé 3, 6753 Agerbæk
E-mail: leom@thiasen.com
Hjemmeside: www.agerbaeklokalarkiv.dk

Der har i årets løb været omkring 20-25 afleveringer, og vi 
har i øjeblikket 2400 billeder registreret.

Ved vores generalforsamling den 28. februar var der 
genvalg på alle poster, dog ønskede Eva Teglgaard at for-
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jagthytten. Så blev vi guidet rundt i den skønne natur af 
Svend Jørgen Lauridsen, og derefter var der fælles kaffe-
bord inden turen gik hjemad. Der var 45 deltagere.

Vi havde en stand på torvedagen med en lille gætte-
konkurrence. Vi har i årets løb haft besøgende på arkivet 
som manglede oplysninger om pårørende og andet som vi 
har bidraget med. Vi har i årets løb været på kurser da der 
hele tiden kommer nyt om arkiveringen, derudover delta-
ger vi i møder som Arkivsammenslutningen og Sydvestjy-
ske Arkiver arrangerer.

Arkivet takker land og by for den gode opbakning om-
kring arkivet. 

Alslev Sognearkiv
Bredgade 39, 1., Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 18.00-20.00 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

Så er 2017 et overstået kapitel, og traditionen tro skal der 
gøres ”status” over Alslev Sognearkivs aktiviteter i det for-
løbne år.

Der er efterhånden blevet opbygget tradition for at 
lave en række opgaver og udføre en række procedurer, 
og de blev videreført. ”Business usual”. Dog blev der i 
sommerhalvåret lukket ned for arkivets åbningstid onsdag 
formiddag.

Arkivet bliver ikke overrendt af besøgende, og derfor 
bruges meget ”energi” på at formidle sognets historie på 
andre måder. Facebook når vidt omkring med 520 faste 
følgere, arkivets hjemmeside med bl.a. mange ”Alslev for-
tællinger” bliver ”godt besøgt”. Årets højdepunkt med 
næsten 150 deltagere er dog forårets seance med ”Årets 
gang” i Forsamlingshuset - endda tilsat steget flæsk og 
persillesovs. 

Der er modtaget 27 indleveringer hen over 2017, hvil-
ket er det laveste antal de seneste 10 år. Måske naturligt 
og forklarligt, men opgaven med, at skaffe mere nyt ma-
teriale bør måske opprioriteres.

Støtteforeningen nyder bred opbakning i lokalområdet 
med cirka 120 betalende husstande. Det årlige bidrag til 
arkivet på cirka kr. 10.000 gør, at der er økonomi til mange 
aktiviteter og investeringer, og skaber balance i regnska-
bet. I 2017 blev der købt en båndoptager til Kurt Søgaard 
og en docking station til Elly Jessing. Arkivets bærbare 
computer er klar til udskiftning i 2018, så et nyt køb vil 
lægge beslag på hele den frie disponible ramme.

Arkivlederen har fået optaget en artikel i Vestjydske 
Fortællere om Hans Rask, der blev dræbt i 1. verdenskrig 
1917, og Kurt Søgaard har i samme publikation beskrevet 
sin hobby som autografjæger. Der blev holdt foredrag ved 
Danske Pensionister, gået tur i Alslev med børnehavebørn, 
arrangeret cykeltur ved Byfesten, solgt kalenderen på Ju-
lemessen og sikkert meget mere. 

Der har været besøg fra Utah på arkivet (Gail Jessen), 
og det gav en interessant opgave med fremfinding af in-
formationer om hendes familie, der udvandrede fra sog-
net. Arkivlederens engelskkundskaber blev sat på prøve, 
da Donna Maxwell fra Royal Mount universitetet i Calgary, 
Canada gerne ville have oplysninger om Hans Rask, der 
havde læst der i 1916.

Men med hjælp af Tommy Lauridsen til Alslev Kalen-
deren, Heidi Overgaard til filmredigering, Kurt Søgaard 
til interviews og Erland Brydsø til billedredigering, er året 
forløbet godt for det faste team på arkivet bestående af 
Elly Jessing med speciale i slægtsforskning og gotisk hånd-
skrift og arkivlederen Hans Ole Villadsen. 

Cykeltur i Agerbæks byfestuge.

Til Indhold
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Arkivet har i 2017 fået genetableret en ugentlig åbnings-
tid.

Blaabjerg 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 (okto-
ber-maj)
Leder: Henning H. Christiansen, Markvænget 4A, 6830 Nr. 
Nebel. Tlf.: 75 28 22 74 - Mobil 51936830
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk
Hjemmeside: www.blaabjergarkiv.dk

Arkivet har igen haft et travlt år med 114 besøg på arkivet, 
og vi får stadig mange mails og telefonhenvendelser om 
billed- og slægtsinformationer. Især er der mange henven-
delser om forfædres gårde og huse. Vi får også rettelser 
og oplysninger til de billeder vi har lagt på arkiv.dk. Det er 
rart at se, at der er interesse for det, vi lægger ud.

Vi har i 2017 fået 42 afleveringer fordelt på næsten alle 
sogne i den gamle Blaabjerg Kommune. Tak for dem. Rart 
at man afleverer til arkivet i stedet for at smide tingene 
ud. Næsten alle giver det som gaver, så vi frit kan sortere 
i det.

Vi får stadig flere mails. Det blev i 2017 til 185 mails om 
stort og småt. Dertil kommer mange henvendelser på tele-
fon. Der er således nok at se på i dagligdagen.

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager. Tlf.: 29 92 68 23
Åbningstid: 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

Ansager Lokalhistoriske Arkiv har som sædvanlig haft et 
travlt år med mange besøgene og mange afleveringer. 

Arkivet har holdt et foredrag med et billedshow om be-
sættelsestiden, som det blev oplevet i Ansager. På trods af 
to andre arrangementer i Ansager den dag, var Sognegår-
den stuvende fuld.

På arkivernes dag lavede vi sammen med Skovlund Sog-
nearkiv en stor udstilling på Områdecenteret i Ansager. I år 
lod vi udstillingen hænge en hel uge. I årets løb har arkivet 
fået en bunke film overspillet, og de blev vist i en biograf 
på centeret. Et af emnerne på billedudstillingen var om 
Kærbæk / Kvie. 

Igen i år spillede arkivet en aktiv rolle i Mariefestivalen, 
og vi fik en god snak med mange fraflyttede Ansagerfolk. 

Arkivet besøgte Ansager skole for at holde foredrag for 
8. kl. om Ansagers udvikling. Ugen efter besøgte klassen 
arkivet og fik et foredrag og et billedshow. 

Året sluttede med den traditionelle hyggeaften for 
medlemmer af støtteforeningen, med billedshow og me-
gen snak.

Arkivet har syv flittige medarbejdere og har to åbnings-
dage om ugen. 

I beretningen for sidste år forblev det ufortalt, at arki-
vet i 2016 fik lavet en bog med titlen ”Alice, barn i 50ernes 
Ansager”.

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum. 
Åbningstid: Arkivet har åbent tirsdage 19-21 (i vinterhalv-
året) samt efter aftale
Leder: P.t. ingen leder
E-mail: arkiv@billum.dk Bygningen, hvor Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv holder til.
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Vi er i årets løb kommet gennem de kasser, som vi har haft 
stående fra tiden før Arkibas, men vi mangler stadig at 
registrere de mange billeder og oplysninger i vores arkiv 
om gårde og huse, vi har liggende. Da de er indsamlet for 
en del år siden, skal der følges op på oplysningerne. Det 
arbejde starter vi på i 2018.

Arkivet har i årets løb haft en billedaften sammen med 
Nørre Nebel Sogneforening og John Hansen om anden 
verdenskrig. Desværre måtte vi sige nej til en del deltage-
re, da vi pga. af pladsen havde sat deltagerantallet til 50. 
Så det var godt at vi havde tilmelding, og dejligt at der var 
så stor interesse.

Vi har stadig gode venner rundt i sognene, som hjælper 
os med at fotografere eller fortæller os om, hvad der sker, 
så vi kan følge op på tingene. Det har vi meget glæde af. 

Vi har i år fået en ny medarbejder, Sine Toudal, som har 
været skoleleder i Nørre Nebel og har boet i Nørre Nebel 
i mange år. Desuden er hun født i Kvong, hvorfra vi har 
savnet en medarbejder. Vi er nu 8 medarbejdere. 

Vi er også heldige, at vi fra Chr. Høys Fond har fået en 
ny scanner med mange brugbare funktioner. Dejligt at de 
igen har tænkt på os. 

Efter et travlt år på arkivet, skal der lyde en tak til alle 
gode venner der tænker på os, så vi kan bevare en del af 
historien for fremtiden. Tak til områdets sogneforeninger, 
Varde Museum, til vores konsulent Karen Jermiin Nielsen 
samt alle andre personer og fonde, som har støttet arkivet. 

Arkivets udflugt i år blev en tur ud i det blå, hvor vi 
endte i Blåvand.

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75 27 15 48
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-11.00. 
Arkivet er lukket i juli samt jul, påske, pinse og øvrige 
helligdage.
Leder: Anni Skov Christensen, Bøgevej 3, 6840 Oksbøl
Tlf.: 30 12 88 36 
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk

Vi har i 2017 fået 2 nye medarbejdere. Gurli Dam klipper 
fra aviser og blade og klistrer det i vores udklipssamling, 
og Aase Nielsen er barnefødt i Blåvand, så hun har stor vi-
den med derfra. Desuden arbejder hun med Arkibas. Beg-
ge kommer en dag om ugen.

Vi havde besøg af en journalist, der søgte oplysninger 
om Mathilde Sørensen. Mathilde udvandrede til Amerika, 
hvor hun fik et meget begivenhedsrigt liv, der dog ikke var 
særligt lykkeligt. Desværre havde vi ikke noget at bidrage 
med, men vi har en del om hendes søster, Maren Sørensen, 
hvor vi også har givet oplysninger i forbindelse med den 
nylige udgivelse af den sidste bog om hende.

Ellers lå vi det meste af foråret vandrette for at finde 
billeder og oplysninger til Varde Museum til brug ved Tir-
pitzmuseet. Det var så lidt af en skuffelse at se, hvor lidt 
af alt det vi havde afleveret der overhovedet blev brugt.

Efter åbningen af Tirpitz faldt der lidt mere ro over det 
hele, men så skulle Esbjerg fejre 150 års jubilæum. Derfor 
kom de pludselig i tanker om, at de havde lånt nogle ting 
til Varde Museum, der havde lånt dem til os i forbindel-
se med en udstilling for mange år siden. Vi fik nogle Es-
bjerg-numre opgivet, og så gik vi på jagt efter lånte sager. 
Nogle fandt vi, men ikke alle.

Vi fik en stor aflevering fra DGI som vi afleverede vide-
re til DGI-samlingen i Esbjerg. Desuden fik vi noget fra 4. 
Hovedkreds.

Fra Varde kommune fik vi 2 store flyttekasser med luft-
billeder fra hele Blåvandshuk kommune. Kort efter vi hav-
de overtaget dem, kom en fra Varde museum, og skulle 
se et bestemt udsnit før de gav sig til at grave. I første 
omgang blev han sendt hjem igen for at finde helt præcise 
oplysninger om, hvad det var for et kort, der skulle findes, 
men så gik alt let.

I 2017 døde Frode Jensen. Han havde taget en del bil-
leder fra det eksproprierede område, hvor han også hav-
de levet. Vi fik nu lov til at skanne hans 4 fotoalbummer, 
og da vi havde gjort det, afleverede efterkommerne 1700 
dias. De fleste er fra lokalområdet, selv om der også har 
forvildet sig nogle billeder ind fra en tur til Israel, som Fro-
de og hans kone havde været på.

Til Indhold
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Hvert år udgiver Lokalhistorisk Forening for Blåvandshuk 
et lille hæfte til deres medlemmer, og arkivet får nogle 
stykker til salg. I 2017 indeholdt hæftet nogle af de oplys-
ninger som Ansgar Andersen havde samlet om gårdene i 
Vejers.

Gert Ravn har i årets løb afleveret en del. Han er ved 
at rydde op i sine samlinger, da hans helbred ikke bliver 
bedre.

Vi har fået en side på Facebook i det forløbne år. Det er 
Kirsten, der står for den.

Vi fik 41 afleveringer i 2017.

Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
Fåborghus, Møllevej 1, 6818 Årre
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

Året 2017 var et i arkivhenseende stille år, men dog blev 
det er år, som vi vil huske.

Generalforsamlingen forløb efter planen. Vi var 33 per-
soner. Jørgen, Hans Karl og Verner blev genvalgt. Solveig 
blev valgt som suppleant. Helle og Morten viste billeder 
og fortalte om deres vandretur i Grønland. Bestyrelsen 
fortsatte herefter uændret, med Jørgen som formand, jeg 
selv som næstformand, Børge som kasserer, Hans Karl som 
skriftfører og Verner som bestyrelsesmedlem.

I april mistede vi Jørgen. Efter Jørgens død trådte besty-
relsen sammen til et kort statusmøde den førstkommende 
tirsdag og vi mødtes igen ugen efter til et konstituerende 
bestyrelsesmøde. Solveig Mikkelsen blev indkaldt til be-
styrelsen. Verner blev valgt som næstformand og jeg som 
formand. Vi besluttede på dette møde, at vi, som en prø-
ve, kun skulle mødes 1. og 3. tirsdag. Skulle det vise sig at 
være for lidt, kan det hurtigt ændres.

Byfestugen var planlagt. Jørgen havde truffet aftale 
med Teodor om, at vi fik en guidet tur i Endrup Bypark. 
Det blev en fin oplevelse, hvor vejret var med os. Lørdag 
havde vi, sædvanen tro, åbent hus. Udstillingen var gamle 

eksemplarer af Fåborgekspressen. 42 personer havde valgt 
at lægge vejen forbi. Det var dejligt, at huset summede 
af liv.

Sidst i maj havde vi vores halvårlige rengøring, kombi-
neret med et bestyrelsesmøde. Første tirsdag i juni var ar-
kivet bemandet, for sidste gang inden sommerlukningen, 
som i 2017 varede til september måned. Men det betød 
ikke, at vi ikke var her. Igen i dette år havde vi af og til 
besøgende. Det vil Svend fortælle om. 

I 2017 gik udflugten for bestyrelse og hjælpere til Va-
dehavscenteret. Det var en god tur til et fantastisk sted. En 
kulturinstitution, der varmt kan anbefales.

Mælkefestivallen deltog vi i igen i 2017. Vi havde frit 
lejde på Borgerforeningens stand. Her havde kroen også 
et hjørne. Fra arkivets side kørte vi Hans´ cd, som der var 
der mange, der standsede for at kigge på. Vi havde en kuf-
fert fuld af bøger, som vi havde messetilbud på. Vi solgte 
for 850 kr. 

I 2017 var Lars Jacobsen designer på girokortet. Det 
gjorde han rigtig flot. Vi kørte / gik som sædvanligt ud 
med alle kortene. I den forbindelse havde vi åbent alle 
tirsdag i oktober, så man også kunne betale kontant på 
arkivet. 

Tirsdag 5/12 inviterede vi på gløgg og æbleskiver, un-
der overskriften: Må vi få din historie. En halvsnes stykker 
havde fundet vej til os. Vi fik en del billeder, lovning på 
en historie og en masse snak og hygge. Historien fik vi og 
den er bragt i Lokalnyt. Tak for den. Vi forsøger at skrive 
varierende artikler til Lokalnyt og håber, at de har læser-
nes interesse. 

Vi har anskaffet en ny printer af en bedre kvalitet. Igen 
har Egon været leverandør. 

Atter i år har vi modtaget støtte fra Skads Herreds 
Brandkasse. Beløbet var på 2.000 kr. Det er vi taknemme-
lige for. 

Der afholdes årligt (3. torsdag i oktober) et fællesarran-
gement for arkiverne i Gl. Helle Kommune. I 2017 var det 
Øses tur til at være værter. Det trak lidt ud og blev afholdt 
i januar i år. En god aften, hvor arkiverne hver især beret-
tede om, hvad de har gang i. De har 6 lokaler og dermed 
er der plads til et par udstillinger. Som udgangspunkt er 

Til Indhold

mailto:faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2017 44

arkiver beregnet til papir- og billeddokumentation, men 
de har en anden mulighed.

Sidst i januar var Solveig og jeg på et Arkibas begyn-
derkursus i Esbjerg. Det var udmærket og kan måske blive 
starten på, at Hans Karl og Børge kan lære os at arkivere i 
systemet. Solveig har fået blod på tanden, så hun og Børge 
okkuperer den store skærm.

Vi er så småt gået i gang med at rydde op i arkivet. Har 
smidt gamle pc’er og skærme ud og er ved at rydde op i et 
par bogreoler. Det er ikke så lige til. Vi skal nærmest have 
fat i hver bog, for at se, om den er registreret. Om vi bliver 
færdige i år, er ikke sikkert.

Til slut en tak til Svend og bestyrelsen for dens ind-
sats og støtte. De gør hver især en fremragende indsats 
og brænder for det arbejde der er i arkivet. Anna Marie 
Østergaard.

Horne Sognearkiv
Hornelund 27, 1. sal, Horne, 6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 15.00-17.00 
eller efter aftale. Juli lukket.
Leder: Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 
Varde
Tlf.: 24 61 55 50
Arkivets postadresse: Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde
E-mail: leifsonderskov43@gmail.com
Hjemmeside: www.hornesognearkiv.dk
Facebook: Horne Sognearkiv 

Som indledning kan vi oplyse, at der er tilgået Arkivet 16 
indleveringer i år, hvilket er positivt. Dertil kan siges, at vi 
gennem en periode har opfordret sognets foreninger til 
at indlevere deres arkivalier til arkivet, og her har vi særlig 
opfordret foreningerne til at indlevere deres møde- og ge-
neralforsamlingsreferater, som nu er digitale registrerin-
ger. Næsten alle foreninger fører ikke protokol længere, 
så hvis ikke vi på én eller anden måde får mulighed for at 
opbevare og gemme de digitale filer, kan foreningshistori-
en let gå tabt. Arkivet har erfaret, at det bliver en lang sejt 
træk, men vi er på vej. Sognearkivet håber faktisk på, at 

der kommer en landsdækkende ide til, hvordan det med 
regler bliver obligatorisk for sådanne registreringer. 

I 2016 og 2017 har Arkivet fået to nye arkivmedhjæl-
pere Bente Jakobsen og Eva Plauborg Pedersen, de skal 
hovedsagelig i gang med Arkibas5-registreringerne, som 
har været på standby et stykke tid. Vi er også hele tiden 
i gang med digitaliseringen og opdatering intern, både 
med billeder og arkivalier.

Vi har købt plads i Dropbox og bruger udelukkende den 
som database i tiltro til, at Dropbox ikke ophører eller luk-
ker, dog har vi sikret os mod dette, ved at vi én gang om 
måneden gemmer registreringerne på en ekstern hard-
disk. Fordelen ved Dropbox er, at alle arkivmedarbejdere 
er koblet på derhjemme, og kan derfor arbejde med op-
gaverne derfra. 

Vi benytter os også af 4 digitale platforme: Horne – Var-
de Hjemmesiden – Sognearkivets Hjemmeside – ISSUU og 
Giv Det Videre, og vi vil også til at bruge Facebook frem-
over.

Alle har en historie. Må vi få din? Giv det videre! Sådan 
er overskriften på den landsdækkende hjemmeside ”Giv 

Horne Sognearkivs kirkegårdsvandring samlede næste 50 personer trods 

regnvejret.
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Det Videre”. Da denne ordning kom frem for godt et år 
siden, havde vi på arkivet puslet med de samme tanker, 
men nu havde vi faktisk en mulighed for at komme i gang. 
Ordningen forsætter hele 2018 og så langt er vi også med, 
men når ordningen slutter her, forsætter vi med at ind-
hente historier med tilknytning til Horne Sogn, og vi vil 
derfor få en intern database i vores arkiv. Historierne vil 
blive behandlet i respekt til ophavsret og anonymitet, men 
vi håber alligevel at mange af historierne blive synlige på 
digitale medier. Bente Jakobsen er garant for dette arbej-
de, og tager gerne et interview om nødvendigt.

Arkivet har medvirket til udbredelse af Horne Sogns hi-
storie med en byvandring i forbindelse med Horne Idræts-
forenings Sportsuge. Her førte Keld Jochumsen os gennem 
Andelsbevægelsen. Det samlede ca. 35 deltagere. 

Menighedsrådet havde også bedt os, om vi kunne bi-
drage til en Kirkegårdsvandring, det ville vi gerne. Her 
formidlede Keld Jochumsen historien om den engelske 
flyofficer C. G. Smales begravelsesplads. Herefter var det 
Sognefoged Laurids Pedersen og hustru Jensines fredede 
gravplads, som blev centrum om Kjærgård Lauridsens fa-
miliehistorie frem til vor tid. Hen ved 50 personer deltog.

Som sædvanlig havde vi en stand ved årets Torvedag, 
hvor der var mange, der kikkede ind. 

10 personer nød kaffe, rundstykker og sognehistorier til 
Arkivernes Dag den 11. nov.

Som noget helt nyt har vi et QR – kode projekt i gang. 
Første opgave var, at vi synliggjorde 10 af Horne Sogns hi-
storiske steder, som bliver fulgt op af guidet cykel/bil ture 
i 2018 til stederne. Hvis der er opbakning til dette, vil pro-
jektet kører videre med flere QR – koder. Vi havde inviteret 
os selv til Ansager Lokalhistorisk Arkiv og fik af Karsten 
Madsen et lynkursus i brugen af QR koder.

Det skal også nævnes, at arkivet har haft en finger med 
i arbejdet til at Horne er blevet en Blomstrende Landsby i 
2017, og her opnået 2 blomster.

Vi har også en del forespørgsler, her er det hovedsagelig 
slægtsforskning, der kalder på vores erfaring på området. 
Årsberetningen slutter med en solstrålehistorie, som er en 
længere historie, men her den korte version. Fra U.S.A. 
kom et tipoldebarn til Sognefoged Laurids Pedersen. Arki-

vets guidede rundtur gav så mange minder og følelser til 
hende og familien, at hun efterfølgende har doneret 1000 
dollar til arkivet.

Arkivet har ved udgangen af 2017 6 medarbejdere: Eva 
Plauborg, Bente Jakobsen, Børge Andersen, Kurt Pallesen, 
Keld Jochumsen og Leif Sønderskov.

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: info@janderup-lokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk

År 2017 har igen været et normalt år for arkivet. Arkivet 
har i årets løb modtaget 14 afleveringer, lidt færre end 
sidste år. Arkivet har i vore lokaler været besøgt af 20 per-
soner, to flere end sidste år. Vi forbigik ”Arkivernes dag” 
igen i år. I stedet ser vi atter frem til ”Folk & Kultur 2018” 
i juli måned på Janderup skole, hvor vi i ni dage åbner et 
”miniarkiv”. Vores erfaring med “åbent hus” på den an-
noncerede “Arkivernes dag” er, at det er bedst at holde 
åbent på dage, hvor der i forvejen er gæster i vort Aktivi-
tetshus. Der kommer ingen, hvis der ikke sker noget mere 
og andet i Aktivitetshuset! Vi vurderede, at ”Arkivernes 
dage” på Janderup skole giver os rigtigt meget. 

Vi får også en hel del henvendelser via mail og svarer 
med skannede arkivalier og fotos. 

Vi er nu færdige med at skanne billeder til de gamle bil-
ledregistreringer, der blev oprettet uden billeder, så nu har 
vi ca. 5.200 stk. – alle påført navne og med henvisninger! 
I januar 2014 kom vi på nettet med vores nye hjemmeside 
med adressen www.janderup-lokalarkiv.dk. Her henviser 
vi til søgning på den landsdækkende søgeportal arkiv.dk, 
hvor man også kan finde alle vores offentliggjorte arkiva-
lier og billeder. Vi har begyndt at opdatere arkivalierne 
med nyeste data. Det er især, hvor der er kommet nye eje-
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re. Dem finder vi ved at benytte www.ois.dk, genvejen til 
ejendomsdata.

Vi har i 2017 haft 7.465 besøgende på Arkivets hjemme-
side. Det er godt 1000 flere end sidste år.

Vi sælger af og til nogle af vores “Sognebøger”, dvs. 
”Janderup og Billum Sogne, bind I-III”. Bøgerne blev lavet 
og udgivet o. 1972. Vi søge, at holde historien opdateret 
ved at gemme hændelserne i sognet på vore PC’er, i Arki-
bas og i databaser med indgang til avisudklip og til en re-
gistrant over afdøde personer i sognet. Det kan betragtes 
som et supplement til de udgivne sognebøger.

Vi er tre personer, der deler arbejdet mellem os. Det 
bliver til ca. 720 timer på et år. Vi kan godt finde plads til 
en hjælper mere til arbejdet med indsamling af offentligt 
tilgængelige oplysninger mv. 

Hvert år bliver vor årsberetning og det reviderede års-
regnskab lagt frem til efterretning på Janderup Lokalfor-
enings ordinære generalforsamling. Dette gøres, fordi ar-
kivet er stærkt tilknyttet til sognet, men 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 arki-
vet. Ikke mindst Skads m. fl. Herreders Brandkasses fond, 
der donerede os igen. Husk vi er sognets hukommelse og 
den er stor.

Næsbjerg Sognearkiv
Troesmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Christian Christensen, Møllebakken 1, Næsbjerg 
6800 Varde. Tlf.: 75 26 72 10
Arkivets postadresse: Møllebakken 1, Næsbjerg 6800 
Varde 
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com

2017 blev det år, hvor vi fik vores egen hjemmeside, og 
vi håber, at den kan være med til at uddybe en nærme-
re kontakt til sognets beboere, både med hensyn til at 
indsamle og synliggøre arkivalier. Opbakningen til vores 
beskedne sognearkiv er meget tilfredsstillende med 289 
betalende medlemmer.

Vi har i år været behjælpelige med at finde oplysninger 
til en skoleklasse, som havde været rundt i byen. De havde 
udpeget nogle steder, som de skulle beskrive og finde op-
lysninger om, og dem kunne vi finde dels på Sognearkivet 
og dels på arkiv.dk.

Vores traditionelle sommerudflugt til et nærområde gik 
i år til ”Det gamle Næsbjerg”, hvor Aage Tirsgaard for-
talte om de gamle gårdes oprindelige beliggenhed, deres 
udflytning og øvrige historie. Der var en pæn tilslutning, 

Viggo Lindberg, Søvigmark var mælkekusk for Janderup mejeri, og 

kørte “Søvigmarkturen”. Billedet er fra 1934 og taget et sted på Søvig-

mark/Janderup sogn. Janderup Lokalhistoriske Arkiv, B 741.

Næsbjerg Sognearkivs sommerudflugt.

Til Indhold
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deltagerne viste stor interesse og vi kunne afslutte aftenen 
med kaffe på Møgelbjerg.

På vores efterårsmøde blev der vist filmklip og billeder 
fra 70’ernes Næsbjerg Sogn, og Aage Tirsgaard fortalte 
om tidligere gårdmalere, hvor én havde malet en gård fra 
sognet. 

Vi har igen i år udsendt 2 historiske skrifter. ”Fra saltkar 
til frysehus”, der fortæller historien om de år, hvor der var 
fælles frysehus i Næsbjerg. Det andet skrift: ”Gravkors af 
støbejern på Næsbjerg Kirkegård” er historien om de jern-
kors, som findes bag kapellet på Næsbjerg Kirkegård. 

Som noget nyt startede vi en studiekreds omkring Dan-
marks Oldtid med udgangspunkt i DRs bog: ”Historien om 
Danmark” og udfyldning med lokalt stof fra denne tid. 

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 Ansa-
ger
E-mail: niwich@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.skovlundsognearkiv.dk

2017 har været et travlt år for Skovlund Sognearkiv. Der 
er nu gået de første 2 år med arkivernes søgeportal ar-
kiv.dk I de netop afleverede data til årets kultur-statistik 
kan man se, at der er en kolossal interesse for at se de 
mange registreringer, der nu ligger på portalen. Skovlund 
Sognearkivs registreringer var ved sidste opgørelse for 12 
måneder siden set 10.895 gange, nu 12 måneder senere er 
tallet helt oppe på 44.827, imponerende. Arkivernes nye 
registreringsprogram og søgeportalen bruges nu af ca. 
600 lokalarkiver og er blevet en meget stor succes, og de 
2,5 millioner kr., som A. P. Møller fonden efterfølgende har 
bevilliget til udvidelser og forbedring har bevirket, at man 
allerede nu kan søge fra søgemaskinen GOOGLE og finde 
ind til arkivernes registreringer på en alternativ måde. Ar-
kiverne kan allerede nu vedhæfte interessante dokumen-

ter til en registrering, og det forventes, at visning af doku-
menter træder i kraft på portalen arkiv.dk inden længe.

Der har i årets løb været 151 besøgende på arkivet, og 
der er modtaget 23 afleveringer. Ved årets generalforsam-
ling i ”Skovlund Sognearkivs Venner” havde vi et sjovt og 
humoristisk foredrag med Bent Gøbel Poulsen: ”Historier 
fra min tid i Skovlund”. For fjerde år i træk var ”Arkiver-
nes dag” et samarbejde med Ansager Lokalhistoriske Ar-
kiv og Ansager Plejecenter. Årets tema var ”Før og nu” 
med fokus på et demensvenligt samfund. Der var rigtig 
mange besøgende fra Skovlund, endnu flere end de fore-
gående år. 

Sammen med arkivets venner havde vi en spændende 
tur til Lyne Gamle Elværk. Her fik vi historier og anekdoter 
fra elektricitetens barndom. 

Et lille udpluk af de afleveringer, arkivet har modtaget: 
¨ Hanne Nielsen, div. fotografier, fotoalbum, lysbilleder og  
  udklip.
¨ Poul Bjælke Laursen, bogen Himmel og Hav.
¨ Flensted Catering A/S, mange fotos, udstillingsmateriale,  
  reklame.
¨ Esther Drewsen, mange fine fotografier.
¨ Anna og Peder Pedersen. Erindringer og oplevelser i min  
  tid i postvæsenet.
¨ Kristian Kristensen, dias, fotografier og udklip.
¨ Jørgen Øe. Historie fra min tid på Skovlund Skole.
¨ Skovlund Friskole, billeder fra årgang 1. 1912-13.
¨ Varde Museum, 8 dias fra 1972.
¨ Julius Justesen. Sylvest Jensen luftfoto, Kastanjegård mf.
¨ Heino Rasmussen, diverse effekter fra Mølby Station til  
  udsmykning af arkivet.
¨ Hanne Eriksen, fotografi af Rask Larsen til hest.
 
Til ovenstående og alle andre givere siger vi mange tak for 
alt, hvad der er afleveret i årets løb. 

Til udstillinger fungerer arkivets 5 store klikrammer ef-
ter hensigten, og vi har nu fundet på et system, hvor det 
er let at udskifte det ophængte. Foreløbig har der været 
skiftet udstilling 5 gange. Rammerne er blevet suppleret 
med en ramme, der er ophængt udvendigt på bygningen 

Til Indhold
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tæt ved døren ind til arkivet, den vil blive brugt til anden 
informerende ophæng. 

Der er blevet fremstillet en lille cykelfolder for ruten 
Skovlund-Gulddalslund-Skovlund med udgangspunkt fra 
Skovlund Ostekar. Folderen er med en flot tegning af Kir-
sten Veber og kan fås på arkivet. Den er desuden lagt op 
på Facebook, se nedenfor. 

Arkivets Facebook-gruppe ”Gamle Billeder fra Skov-
lund” bliver benyttet flittigt af nu 681 medlemmer.

I årets løb er der lagt en del pdf-filer op vedrørende 
ejendomshistorie - filer, der kan printes ud af brugeren. 
Desuden kan cykelfolderen ”Skovlund-Gulddalslund-Skov-
lund” også printes ud herfra. 

Arkivets anden Facebook side ”Skovlund Sognearkiv” 
bliver ligeledes brugt af rigtig mange. 

De film og lydfiler, arkivet har registreret, kan let findes 
på arkiv.dk. Bemærk at der ved søgning kan sættes flue-
ben i ”Vis kun med lydklip” og ”Vis kun med filmklip”. Så 
vises et søgeresultat med det, arkivet har lagt op af lyd 
og film/video. At det har interesse, ses af visningerne. På 
under et år er arkivets lydklip set 496 gange og film/video 
er set 998 gange.

Arkivet har været og er stadig deltager i det landsdæk-
kende projekt ”Giv det videre 2017”, og undertegnede har 
produceret 5 videoer, der er lagt op på projektets portal 
(Projektet fortsætter i 2018.): 1. Gunnar Marcussen om da 
krigen sluttede. 2. Kai Knudsen om en tur til København, 
der fik følger for Skovlund. 3. Verner Bruun om ”Den Loka-
le Andel”. Desuden 2 videoer om besøget på ”Lyne Gamle 
Elværk”. 

Et rigtigt godt 2018 til alle.
 
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
Hjemmeside: tistruplokalarkiv.dk

I løbet af året har vi fået 50 afleveringer. Blandt andet har 
vi modtaget store afleveringer fra Vestjysk Kunstforening, 
fra Tistrup Brugsforening, der har ryddet op deres arkiv, vi-
deoklip fra LocalNews, flere billeder, byggesager fra kom-
munen samt et maleri (malet af Niels Holbak og fundet i 
et genbrugscenter) samt forskelige dokumenter. Vi siger 
mange tak til alle, der giver materialer.

Vi har årets løb haft 86 besøgende. Vi har kun åbent 1 
eftermiddag hver måned, men der kommer ikke ret man-
ge besøgende på åbningsdagen. Til gengæld kommer 
langt de fleste efter aftale på andre tidspunkter. Mange af 
de besøgende, vi har, glæder os ved at kunne give oplys-
ninger, især om deres slægtninge.

Arkivet har i det forløbne år igen været med på Var-
de Ådag i Hodde med en udstilling af diverse billeder fra 
Hodde-området. På udstillingsdagen var der mange, der 
henvendte sig og kikkede på billederne. 

Arkivernes dag gav ikke det store besøgstal. 
Vores hjemmeside (tistruplokalarkiv.dk) er i årets løb 

blevet besøgt af 6475. Det har givet en del henvendelser. 
Elevbilleder fra Gårde skole uden elevnavne lagt ind 

under ukendte billeder har givet gode resultater. Det er vi 
meget taknemmelige for.

Arkiv.dk er godt besøgt, også med bemærkninger om 
tilføjelser og rettelser, som vi er meget taknemmelige for. 
Facebook er vi ikke flittige til at opdatere, siden vi har fået 
hjemmesiden. På billedsiden fortsætter vi med registrering 
af personbilleder. Det skrider godt fremad.

Varde Lokalhistoriske Arkiv
Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde. Tlf.: 75 22 37 74
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Leder: Karen Riisager
E-mail: info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
Hjemmeside: www.vardelokalhistoriskearkiv.dk

Arkivet har afsluttet året med en beholdning, der er på 
størrelse med de seneste års. Arkivets økonomi består af 
det kommunale tilskud, et tilskud fra Varde Lokalhistori-
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ske Forening, salg af kopier af fotos til private og til Varde 
kommunes bygningsafdeling. Til bogen, der blev udgivet 
i forbindelse med Varde Købstads 575 års jubilæum er der 
modtaget 32.500 kr. i støtte fra forskellige fonde.

I årets løb har Arkivet modtaget 71 afleveringer. Her 
er nogle eksempler: Billeder af bibliotekets tidligere bog-
bus med Seppo Mattinens udsmykning; en del billeder fra 
Brorsonskolen, fra Vardemuseerne, fra Varde kommune 
(luftfotos); Varde Gymnasiums årsskrift, de fleste årgange 
er modtaget; Laurids Bjerregaards film om Stormfloden i 
1990; Fotos og dagbøger fra M.C. Christoffersen, overlæge 
på Varde Sygehus i starten af 1900-tallet.

Arkivet har holdt åbent hus i april med 50 besøgende 
og igen i september med 105 besøgende. Der var byvan-
dring med 23 deltagere i juni, og reception med 65 gæster 
i forbindelse med udgivelsen af bogen: Varde bliver større 
1990-2015 – udgivet ved Varde Købstads 575 års jubilæum. 
Arkivet ved Ole Nørskov har i december afholdt foredrag 
på Biblioteket om ”Håndværkere i Varde gennem tiden” 
for 60 tilhørere.

Arbejdet med jubilæumsbogen har fyldt meget i første 
halvdel af året. Varde Kommunes arkivmedarbejder er ved 
at flytte de kommunalt dannede arkivalier fra arkivets ma-
gasiner på Torvet til Bytoften, hvor de skal opbevares sam-
men øvrige kommunale arkivmateriale. Det betyder bedre 
plads til lokalarkivets arkivalier på Torvet.

Arkivets aviser bliver flyttet igen. Løsningen med opbeva-
ring i Grydvad Mølle var ikke forsvarlig, idet luftfugtighe-
den har været så høj der, at der er kommet mugdannelser 
på nogle aviser. Kommunen har stillet en høj kælder på 
Lindealle 8 i Ølgod til rådighed for Arkivet. Flytningen vil 
blive foretaget i begyndelsen af 2018. I den forbindelse vil 
Bibliotekets aviser blive integrerede i Arkivets aviser.

Personalet yder 2.830 timer årligt fordelt på syv perso-
ner. Samlingerne fylder mere end 550 hyldemeter, fordelt 
på 2.364 arkivfonde, 1.329 arkivfaglige og lokalhistoriske 
bøger, og godt 15.000 billeder – alt registreret og søgbart 
i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra loka-
le fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle 
registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelses-
dato.

Der er nu otte arbejdspladser med EDB, de fleste med 
scanner til brug for billedregistreringen, og fire arbejds-
pladser for besøgende. Arkivet har fire sammenhængende 
rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring 
i arkivskabe og arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. 
Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på 175 
m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt 
sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler arkivet 
avisopbevaringsplads med Biblioteket og har avismagasin 
i Grydvad Mølle og i Ølgod.

Der har været ca. 575 på Arkivet med forespørgsler og 
til arrangementer, 70.621 har foretaget opslag i Varde Lo-
kalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 19.435 har besøgt Ar-
kivets hjemmeside, og der har været ca. 240 skriftlige og 
telefoniske henvendelser til Arkivet.

Vester Starup Sogns Lokalarkiv
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, Starup, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. og 3. Tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00. 
Ferielukket i juni, juli og august.
Leder: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5, Tofterup, 7200 
Grindsted. Tlf.: 61 76 05 03
E-mail: arkivstarup@gmail.com

I 2017 har lokalarkivet haft 6 bestyrelsesmøder, hvor der 
er lagt planer for arbejdet og initiativer, som vi håber, kan 

Bogen, der blev udgivet i forbindelse med Varde Købstads 575 års 

jubilæum.
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fremme interessen blandt folk i lokalområdet. Derfor kan 
vi takke vore trofaste medlemmer, som hvert år betaler 
kontingent, hvilket er med til at vi kan holde vores årli-
ge udflugt og dække udgifter til kontorhold, kurser m.m. 
Medlemstallet viser dog en lille nedgang fra 175 i 2016 til 
166 i 2017, så der skal også fremover tages initiativer til at 
synliggøre arkivet, så nye medlemmer får øjnene op for 
lokalarkivet.

Der kommer til stadighed folk med kasser, som inde-
holder spændende lokalhistorisk materiale omkring ek-
sempelvis ejendomme, virksomheder, familiebilleder, for-
eninger m.m. Det modtager vi med tak og håber, at mange 
andre vil benytte muligheden for at få sager registreret til 
glæde for eftertiden. 

Mogens Svarre har lavet interviews med to lokale per-
soner om deres liv. Det giver nogle spændende tidsbille-
der, som også bliver gemt på vores server. Bestyrelsen og 
de 4 frivillige medarbejdere Kirsten, Tage, Ellen og Niels 
Verner sørger for at hjælpe med sortering, scanning og 
opbevaring på arkivets lokale server og heraf noget i AR-
KIBAS. En del af billederne bliver også lagt ud på arkiv.
dk, så de er tilgængelige for offentligheden. De frivillige 
medarbejdere har så vidt muligt arbejdstid hver mandag 
formiddag. Stor tak til dem.

Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder 
i Arkivsamarbejdet Varde (ASV), det årlige møde med de 

andre arkiver i tidligere Helle Kommune og i møder vedrø-
rende borgerforeningens hjemmeside, hvortil lokalarkivet 
har fået login. Der er også oprettet en Facebookgruppe: 
Vester Starup Tofterup Lokalarkiv.

En partnerskabsaftale mellem Sammenslutningen af 
lokalarkiver (SLA) og Veluxfonden åbnede mulighed for 
lokalarkiver for at søge midler til at fremme den frivilli-
ge indsats for at indsamle, registrere, bevare og formidle 
dansk lokalhistorie. Vi søgte om 19.022 kr. til nye compu-
tere, A3 scanner og opslagstavler. Vi fik bevilget 11.700 kr. 
Så nu er de 10 år gamle computere blevet erstattet af nye 
og bedre fungerende.

Vores sommerudflugt i 2017 gik til Varde Miniby. Vi fik 
en spændende rundvisning af Inge Vad Wodskou, som 
også krydrede med anekdoter fra livet i Varde by. Der var 
ca. 25 deltagere til arrangementet.

Til generalforsamlingen i 2017 var temaet for underhol-
dingen igen ”hvor blev de af”. Vi havde besøg af Ina Dine-
sen, som er født og opvokset i Tofterup. Hun er forfatter 
til bogen ”Pas på dine piger”, som var udgangspunkt for 
hendes spændende fortælling om sit liv.

Arkivet holder ferielukket i juni, juli og august.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod. Tlf.: 30 32 25 15
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00. Første tirsdag i måne-
den 14.00-19.00.
Leder: Lissi Møller Kristensen, Storegade 18, 1. sal, 6870 
Ølgod. Tlf.: 75 24 43 00
E-mail: arkivolgod@hotmail.com
Hjemmeside: www.olgodlokalarkiv.dk
   
Hvad er der så sket på arkivet i året der gik? I 2017 er der 
48 indkomster af forskellig art. Her nævnes nogle enkelte: 
Fra Ølgod Kommunale ungdomsskole, Grundtvigs Fore-
dragsforening, Ølgod Sogns Næringsdrivende, Jagtfor-
eningen, Jagtselskabet af 1991, men også livshistorier. Fra 
Drabanterne CD med deres sommerspil og revy.

Vore frivillige medarbejde har i år foretaget 1376 re-
gistreringer i Arkibas, samtidig med at man har serviceret 
besøgende, besvaret skriftlige og telefoniske henvendel-

Helle Plejecenter, som havde 50 års jubilæum i 2017.
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ser. Ligeledes har flere medarbejdere været på kursus for 
at dygtiggøre sig.

På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har 
der været 9.139 besøgende (i 2016 5.565), de har set 91.780 
sider, i gennemsnit 10 sider pr. besøgende. På arkiv.dk har 
der i 2017 været 26.276 visninger (i 2016 16.314). I august 
2017 gik vi på Facebook og har pr. januar 2018 108 følgere.

Der er stadig flere, der via den digitale verden får ad-
gang til og ser på de arkivalier vi får ud på nettet. Det er 
meget tydeligt at se på stigningen af besøgende på hjem-
meside, arkiv.dk og nu via Facebook.

Via Facebook lykkes det at få navne på personer på bil-
leder fra skoler og gymnastik. Det samme gør sig gælden-
de i Ølgod Hallen, hvor vi har hængt billeder op. 

Vi har fra 1. september udvidet vores åbningstid den 
1. tirsdag i måneden til kl. 19, dog ikke i maj, juni, juli og 
august måneder. Det vil senere blive evalueret.

Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” sælges 
stadig, og der er et lille oplag tilbage. Ligeledes har vi sta-
dig eksemplarer af bogen ”Vi begyndte i hønsehuset” om 

HTH-brødrene, der skabte det vestjyske industrieventyr.
I løbet af året har vi haft ekstra åbent på Højskoleda-

gen, og hele dagen på Kulturdagenes ”Kulturmarked”, og 
på valgdagen til byråd- og regionsråd. Den 4. oktober stod 
Lokalarkivets personale for det praktiske arrangement ved 
Arkivsamvirkets møde i Ølgod Kulturhus.

Vi sælger stadig visse bøger og tidsskrifter fra Ølgod 
og Strellev for Varde Museerne. Hvilke kan ses på vores 
hjemmeside.

I samarbejde med Ølgod Museumsforening, Ølgod Mu-
seum og Slægtshistorisk Forening er vi med i udstillingen 
der åbnede i Lindbergsalen den 28. oktober. Udstillingen 
”Minder fra det gamle Ølgod” kan stadig ses i Lindbergsa-
len. Den er et besøg værd.

På det økonomiske område har vi i år fået hjælp til an-
skaffelse af it-udstyr fra El-Fonden i Ølgod. 

I årets løb har der fortsat været deltagelse i møder om-
kring en visionsproces for Kulturhuset, hvor Lokalarkivet 
også har til huse. Bygningen har mange år på bagen, og 
der er ønsker/behov for ændringer. Hvad den proces ender 

Der hænges billeder op i Ølgod Hallen.
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ud i, også for Lokalarkivet, vil vise sig. Vi er glade for de 
indvendige lokaler, men det ydre trænger voldsomt til en 
renovering, hvilket har været et ønske gennem flere år.

Arkivet, der drives udelukkede af frivillige medarbejde-
re, har i året der gik måttet sige farvel til to personer. En 
medarbejder ønskede at ophøre, og arkivets leder siden 
2005 Frede Møller Kristensen døde i september.

Arkivets nye leder er Lissi Møller Kristensen, der har væ-
ret på arkivet en årrække. Som ny medarbejder er Hanne 
Gravesen startet i april 2017. 

På arkivet arbejder 11 personer målrettet på at få regi-
streret så meget som muligt i Arkibas og for - indenfor de 
eksisterende rammer - at få opbevaret arkivalier så betryg-
gende som muligt, så vi imødekommer arkivets opgave at 
indsamle, registrere og formidle.

Øse Sognearkiv
Solhøjvej 1, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: 1 1. mandag hver måned kl. 14.00-16.00 eller 
efter aftale med arkivlederen
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

Vi har i det forgangne år haft en del afleveringer og man-
ge henvendelser både personligt, telefonisk eller pr. mail. 
Det drejer sig som regel om slægtsforskning og gårdhisto-
rie. Vi har haft henvendelser fra både Sverige og USA. 

Vi har haft besøg af 6. klasse på Nordenskov skole. En 
meget interesseret og lydhør klasse, som arbejdede videre 
med emnet, og har udarbejdet tre ture i byen. 

1. april var der åbent hus, hvor vi kunne fremvise en 
udstilling om skolerne i Øse sogn. Der er en beskrivelser 
af skolerne, gamle skolebøger, anskuelsestavler samt fund 
af stenalderøkser m.m. Vi havde 85 besøgende. Vi havde 
også en stand ved årets byfest og ved årets julemarked på 
kroen. Begge steder fik vi mange henvendelser og fore-
spørgsler. 

Årets sommertur gik til Give Egnsmuseum og Kongernes 
Jelling. 48 deltog i dagsregn. Vi blev igen i år bedt om at 
arrangere en byvandring i Nordenskov med efterfølgende 
grillparty. Der deltog 42 i turen. 

Arkivets tidligere formand Grethe Madsen var den gla-
de giver af en trappelift til vores arkiv, som er beliggende 
1. sal, så også gangbesværede kunne få mulighed for at 
besøge arkivet. En smuk gave som vi er meget glade og 
taknemlige for. 

Endelig kan det nævnes, at flere familier samt et hold 
guldkonfirmander har aflagt arkivet et besøg.

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: Herman Hansen, Hegnsgårdvej 8B, 6818 Årre. 
Tlf.: 75 19 23 80 / 40 54 68 18
Arkivets postadresse: Hegnsgårdvej 8B, 6818 Årre
E-mail: aarrelokal@hotmail.com
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk

Den nye trappelift på Øse Sognearkiv.
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Jeg kan ikke just sige, at jeg har været med fra startet, 
da vi d. 22-9-1977 blev stiftet. Når man kigger i de gamle 
protokoller kan man se, at Arne Asp og Jane Ottosen har 
været nogle af de gennemgående navne lige fra starten. 
Arne stoppede ved sidste generalforsamling, men Jane er 
med endnu. Vi markerede dagen i byfestugen ved vores 
markedsdag, men det hele druknede lidt i regnen.

Medlemsstatus: 160 (2016: 177). Et fald på ca. 10 %, 
hvilket jo ikke er så godt. Vi må se, om det er muligt, at få 
de lidt yngre familier til at interessere sig for lokalhistorien 
i Årre. Jeg ved godt, at en kontingentforhøjelse på 100 % 
er noget man kan tage og føle på, men det er dog kun 50 
kr. pr person, og vi vil få nogle ekstra udgifter i forbindelse 
med vores flytning, så derfor er stigningen kommet nu. 
Kontingentets størrelse fastsættes alene efter en bestyrel-
sesbeslutning og ikke på en generalforsamling.

Igen skal der lyde en tak til Skads Herreds Brandkasse, 
som har doneret 2000 kr. Ligeledes en tak til Andelskassen 
for den billige trykning af vores girokort. (Vi vil fremover 
prøve at vedlægge et stykke papir, der skal gøre det ud for 
et girokort, idet postvæsenet jo ikke modtager girokort 
længere.)

Vi er med i arkivsamarbejdet for Varde Kommune, hvor 
vi er 18 arkiver. 

Varde kommune gav et beløb i driftstilskud på 176.368 
kr. i 2017 til alle arkiver i kommunen, og efter at beløbet 
blev fordelt efter fordelingsnøglen blev der til Årre 4.649 
kr. 

Jeg har fået at vide, at kommunens tilskud for 2018 bli-
ver på i alt: 174.830 kr., og til Årre 4.687kr. når fordelings-
nøglen er anvendt.

Jeg har haft besøg af arkivsamvirket, vi plejer at skiftes 
til at holde bestyrelsesmøder. Vi har også haft besøg af 
Varde kommune, v. Signe Mejstrup Sørensen, som ville se, 
hvordan vi forvaltede kommunens penge.

Thorben har som sædvanlig indberettet vores fremdrift 
til kulturstatistikken, men må vi nok sige, at det ikke har 
været det meste produktive år, vi har haft.Thorben sørger 
også for, at vi får interessant læsning med i vores blad: 
Lokalnyt.

Vi er også blevet anmodet om at skulle indlægge noget 
i Historisk Atlas, Peder Brogård har været til et møde, og 
det har resulteret i, at vi er kommet på kortet med Tue-
gravpladserne i Bryndumsager. 

Næste afsnit er en gentagelse fra sidste år:
Ellers må jeg nok indrømme, at en stor del af bestyrel-

sens tid på arkivet er gået med snak og planlægning af 
vores fremtidige bopæl. Det er jo nok alle bekendt, at vi 
bliver boligløse om et års tid, hvis ellers alt går efter pla-
nen. Men det har Thyge jo lovet os. Det bliver efter seneste 
tidsplan til 1. september i år.

Jeg har været til møde med skolen og Varde kommu-
ne flere gange, og de tilbød os, at vi kunne flytte over i 
mødelokalet og cafeteriet i klubhuset, såfremt boldklub-
ben kunne tillade dette. Boldklubbens bestyrelse har givet 
grønt lys. Der har været andre muligheder på spil, men ar-
kivet mangler en Joakim von And, som er villig til at spytte 
lidt i kassen – Kommunen vil i hvert fald ikke. Vi skal finde 
en plads i kommunens eksisterende lokaler, det er hvad 
kommunen vil hjælpe med.

Da jeg beklagede min nød overfor kommunen om, at 
en sådan flytning koster mange penge, og det er ikke li-
gefrem penge vi vader i, tilbød kommunen, at vi kunne få 
nogle brugte bærbare PC’er. Det er sket, og vi har fået alle 
seks gjort klar til brug, takket være Torben Østergård og 
Per Alling-Dam. (Der er nu også investeret i ekstra skærme 
og tastaturer og docking stationer).

At vi helst i vores nye domicil skal have bærebare PC’er 
skyldes, at vi ikke kan regne med at have alle ”vores” m2 
for os selv i fremtiden.

Samtidig har vi også fået tilbudt brugte møbler fra vo-
res gamle kommunekontor, så vi mødtes en hel lille flok 
en eftermiddag og fik udtaget og flyttet borde og stole til 
cafeteriet. De er allerede blevet taget i brug og ud af brug 
igen. De er nemlig blevet flyttet væk igen, idet der var 
nogen der regnede med, at vi skulle flytte ned i det gam-
le kommunekontor. Disse planer og andre adresser er nu 
undersøgt og resultatet bliver, at vi pr 1. september 2018 
flytter om i mødelokalet og cafeteriet i klubhuset. Møde-
lokalet bliver vores eget lokale, da offentligheden ikke må 

Til Indhold
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have fri adgang til arkivalier. Som der er nogle, der nok har 
opdaget, er lokalerne lige nu inddraget til klasselokaler, 
og skulle blive rømmet som klasselokaler til sommerferien 
her i 2018. Vi må jo så håbe, at vi kan få lov til at flytte ind, 
inden de fjerner taget over os. 

Vores store printer og fotokopimaskine har vi fået til at 
virke optimalt, så på kopisiden er vi meget godt kørende, 
så skulle der være nogen, der har kopiopgaver, der skal 
klares, kom til os og få et billigt tilbud. I fremtiden må vi 
jo se, om vi får plads til apparatet i de nye lokaler. Vi tilby-
der stadigvæk hjælp til folk, der har problemer med e-post 
m.m., bare man selv medbringer sine egne koder. 

Der er tre af os, der har været på Arkibas kurser, og jeg 
har været på Modul 2-kursus, og det viste sig, at vi i Årre 
ikke har gjort tingene helt rigtigt. Det har vi taget konse-
kvensen af, så pr 1. januar 2018 har vi ændret vores arkive-
ringsmetode. Det er dog ikke således, at vi ikke kan finde, 
hvad vi har registreret indtil nu, men fremover bliver det 
således, at søger du på en adresse ellers en person, vil alt 
om adressen eller personen findes under 1 nummer og på 
1 placering og ikke flere steder. 

Hvad er der ellers sket i løbet af året?
Sidste år til generalforsamlingen havde vi et indlæg af 

Ewald Asp Sørensen, Arne Asp’s bror. Vi var ca 60 personer. 
Arkivet deltog med to mand i Sydvestjyske Arkivers 

generalforsamling i Bryndum. Vi deltog også i generalfor-
samling i arkivsamvirket. Her er jeg medlem af bestyrelsen.

Den 1. juni 2017 var der stor fest i byen, da Kvist kunne 
fejre 50 års jubilæum, det blev gjort med maner med fest 
for hele byen og med flot vejr.

Byfestsøndagen var vi på cykeltur til Vandværket Hel-
le Vest under temaet: Hvor kommer vandet fra? Vi deltog 
godt 30 personer. Vi startede på Kildevej/Lindegade, hvor 
det gamle vandværk var placeret. Marius Hansen, vores 
gamle smed og vandværksformand fortalte om vandvær-
kets start. Herefter gik turen til Helle Plantage, hvor det 
nye vandværk er placeret, også her fortalte Marius leven-
de om vandværket. Vi var nogle, der blev overrasket over, 
at det er så vanskeligt at drive et vandværk, bl.a. proble-
mer med at holde vandkvaliteten. Du kan faktisk ikke risi-

kere at kigge på vandet uden at du inficerer det. Thorben 
sørgede for 1 lille forfriskning, og vi nåede alle hjem til det 
store kaffebord i teltet. 

På Byfestens torvedag lørdag d. 12 august havde vi 
planlagt, at vi skulle fejre arkivets 40 års jubilæum. Men 
som sædvanlig, fristes man til at sige, druknede formidda-
gen i regn. Vi fik dog afholdt en lille konkurrence, hvor 1. 
prisen blev vundet af Bodil Thuesen. Der var også en lille 
én til ganen, såfremt det kunne friste.

Vi deltog i Arkivsamvirkets efterårsmøde i Ølgod d. 4 
oktober. Ud over en gensidig orientering kom journalist 
Lotte Printz, som skulle inspirere os til at skabe LIV I HISTO-
RIEN og LIV I FORMIDLINGEN. Dette vil i fremtidig bliver 
arkivernes vigtigste arbejde.

Der var Halloweenløb i Årre d. 27. oktober 2017, og ar-
kivet meldte sig igen i år som deltager. Vi uddelte skræk 
og lidt slik efter bedste evne, jeg ved ikke om det var slik-
ket eller personerne, der klarede sig bedst i år, da jeg ikke 
var øjenvidne.

Torsdag d. 21 december blev vores juleafslutning igen i 
år holdt i fælleshuset på Solsiden.(Hegnsgårdvej nr 6). Vi 
sluttede af med bl.a. æbleskiver og gløgg og nogle sange. 
En rigtig hyggelig eftermiddag.

Den 18 januar 2018 havde vi et erfamøde for de gamle 
arkiver i Helle kommune. Det var Øse sognearkiv der af-
holdt mødet. Vi fik set deres nyindrettede lokaler, slet ikke 
så dårlige. De er dog placeret på 1.sal, men til afhjælpning 
af dette, har de fået installeret en trappe-elevator, en rig-
tig smart løsning.

I årets løb har vi har fået lidt billeder og en del avisud-
klip til arkivet, men vi render ikke tør for arbejde lige om 
hjørnet. Vi kan jo give os til at rette op på vores tidligere 
synder. Vi prøver også selv at finde personer, som vil bidra-
ge med et eller andet. Det har vi Peder Jepsen og Svend 
Poulsen til at tage sig af. Vi ser frem til mange flere besøg 
hos os, når vi nu flytter ind i vores nye domicil, vi bliver 
ikke mere centralt placeret i byen, men vi får en lettere 
adgang, ingen trapper og gode parkerings muligheder.

Jeg vil igen i år på bestyrelsens vegne sige tak til alle de, 
der møder op til vores arrangementer i løbet af året. Der 
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skal også lyde en personlig tak fra mig til alle på arkivet for 
et godt samarbejde i det forløbne år. (Vi er jo en hel lille 
flok i alt – nemlig 9 mand).

Men går det nu, som det er planlagt, kan vi få en del 
ekstra arbejde hen over sommeren i forbindelse med vores 

flytning, så der håber jeg, at vi alle er klar til at give en nap 
med, selv om det ikke er i vores normale åbningssæson. Vi 
har jo opdaget, at der findes små rum under skolen, hvor 
der ligger støvede sager, som vi også skal have kigget på.

Årre Lokalhistoriske Arkiv.

Til Indhold
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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

Historisk Arkiv i Brørup er i 2017 næsten færdig med at om-
registrere fra Arkibas 4. Vi mangler dog stadig mange bil-
leder at få registreret. Men det går stille og roligt fremad.

Lokalarkivet deltog i samarbejde med Arkivrådet i Vejen 
Kommune i Historiefestivalen på Sønderskov. Udstillingen 
om Andelsbevægelsen fra 2016 blev genbrugt. Desværre 

druknede Historiefestivalen i regn - næsten som vanligt.
Lokalarkivet udgiver hvert år et årsskrift. I 2017 var em-
nerne bl.a.:
En forsvunden jættestue.
Brørup-Holsted folkedansere.
Foldingbro – Den gamle grænseby.
Min barndoms rutebil.
Store forandringer for egnens landbrug.
En stork til Lehnsgreven.
Kromandens døtre.

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

I løbet af 2017 har vi modtaget og journaliseret 28 afleve-
ringer af meget forskellig art. Det drejer sig især om do-
kumenter og billeder, men det er også værd at bemærke, 

Fra forsiden af Årsskrift for Lokalarkiverne i Brørup og Lindknud.
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at vi fra Det Kongelige Bibliotek har modtaget de aller- 
første ugeblade, der blev udgivet i Bække. Det drejer sig 
om Bække Posten 1925-1926 og Ugebladet for Bække, Ge-
sten og Vorbasse fra 1927 - 1933. Vi ville gerne ha’ haft 
dem for de efterfølgende år også, men det var ikke muligt.

Vi har i 2017 registreret 53 arkivfonde, 220 enkelt- 
billeder, 27 billedserier, dvs. at vi pr 31.12. 2017 samlet har 
registreret i alt 492 arkivfonde, 4958 enkeltbilleder og 142 
billedserier, hvilket giver i alt 7383 billeder. Derudover har 
vi registreret ca. 550 avisudklip, og dermed har vi registre-
ret ca. 1350 emner i alt.

Vi deler gerne alle de oplysninger vi ligger inde med. 
Derfor har vi fortsat faste åbningstider hver tirsdag fra kl. 
16.00 til 18.00, og i øvrigt er vi til rådighed efter aftale. I 
2017 har vi haft besøg af 68 personer, og vi har haft 556 
besøg på vores hjemmeside. Mest brugt er dog de mange 
billeder som kan ses på arkiv.dk. Der har været i alt 4833 
visninger, som fordeler sig over ca. 70.000 enkelte billeder. 
Vi får fortsat en del henvendelser vedrørende billeder på 
arkiv.dk. Det er en stor hjælp, når folk sender en mail om 
fejl om manglende oplysninger. 

Vi har besvaret 24 henvendelser vedrørende lokalhisto-
riske oplysninger.

Til generalforsamling den 20. feb. 2017 havde vi besøg 
af Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov, som fortalte 
om Ravnunge Tue og hans gøren og laden samt de fund 
og udgravninger, der måske kan knyttes til hans slægt. Det 
var ham der skrev på runestenen i Bække.

Ca. 50 medlemmer var mødt op.
Byvandring i Kragelund den 13. juni 2017 var en stor 

succes - det synes vi i hvert fald. Ca. 60 mennesker var mødt 
og mange deltog i debatten. Efterfølgende var der kaffe i 
Kragelund Forsamlingshus. Vi har fået opfordringer om at 
arrangerer en tilsvarende byvandring i Asbo, så det gør vi 
den 12. juni 2018.

Foredrag om Troldhedebanen den 3. oktober 2017 blev 
afholdt i anledning af, at det var 100 år siden at banen 
startede. Også det var der stor interesse omkring, og ca. 
50 deltog i mødet. Nu kunne vi selvfølgelig holde et nyt 
møde i anledning af banens ophør for 50 år siden, men 
det gør vi ikke.

Julemarked i Forsamlingshuset den 18. nov. 2017. Vi har 
ofte holdt åbent hus en dag i november i anledning af den 
landsdækkende ”Arkivernes dag”. I 2017 deltog vi i stedet 
i forsamlingshusets julemarked, og det gør vi sikkert også 
i år. Det var en god dag med mange kontakter, flere nye 
medlemmer og salg af Bække Sogn II. Desværre er bind I 
nu udsolgt.

Hvis det er muligt, så stiller vi gerne op til arrangemen-
ter, som er arrangeret af andre. I 2017 har vi således vist 
billeder i pensionistforeningen og guidet en byvandring 
for medlemmer af facebooksiden ” Vi der var unge i Bæk-
ke i tresserne”. I sidstnævnte tilfælde nåede vi lige at be-
søge Hyldals Bryghus, inden turen gik i opløsning på grund 
af regn og slud.

Nyhedsbrevet Arkiv-Nyt er udsendt to gange i det for-
løb år og GLIMT udkom for 7. gang. 

For sidste gang skal i høre om de forsvundne Bæk-
ke-bøger. Som bekendt var de blevet væk for Museet på 
Sønderskov, og vi har tidligere i den anledning modtaget 
en erstatning. Nu er de fundet. Da rådhuset i Vejen skulle 
tømmes dukkede de op i et kælderrum. Der havde de tilsy-
neladende stået, siden de blev trykt. 

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
Facebook: Holsted Lokalhistorisk arkiv

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 større end sidste år, 
nemlig 199 i 2017 mod 155 i 2016. Vi har i 2017 haft 0 
henvendelser i almindelig brevform. Alle øvrige henven-
delser har været enten ved personligt fremmøde eller via 
elektroniske medier.
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Vores hjemmeside, som startede op i 2010, er ifølge vores 
underretninger (vi kan se det i statistikken) blevet kontak-
tet fra omverdenen. Vi har haft besøgende på hjemmesi-
den fra så fjerne lande som Kina, Ukraine og USA. Vi har 
forsøgt at opdatere hjemmesiden ca. hver anden måned. 
I 2017 har vi haft i alt 8.634 besøgende på hjemmesiden. 

Ifølge statistikken har de 10 mest søgende lande af i alt 
76 været følgende:

Land Antal besøg I procent

Washington, USA 2.119 24,54 %

Danmark 1.727 20,00 %

Ukraine 1.438 16,66 %

Virginia, USA 961 11,13 %

California, USA 594 6,88 %

Sverige 490 5,68 %

Frankrig 176 2,04 %

Tyskland 167 1,93 %

Kina 112 1,30 %

Nevada, USA 91 1,05 %

I midten af december 2014 kom vi på Facebook. Ved slut-
ningen af 2017 har Arkivet 105 følgere på Facebook.

Antallet af afleveringer er lidt mindre end sidste år, 
nemlig 52 registrerede afleveringer i 2017 mod 69 for 
2016.

Et par af disse afleveringer har været omfattende og 
har affødt meget arbejde med at lave henvisninger og har 
derfor taget rigtig lang tid. 

Vi har i 2011 fået 2 store afleveringer af billeder. Den 
ene er pressebilleder fra Jyske Vestkysten, og den anden 
er billeder fra Ugeavisen.

Vi har arbejdet med disse billeder siden, men er endnu 
ikke helt færdige med dem og håber at blive færdige i 
2018.

Da vi blev færdige med ejendomsbillederne i ARKIBAS i 
2013, fortsatte vi med at lægge billeder ind fra arkivfonde-
ne. Der er mange og vi har haft fire personer kontinuerligt 
på denne opgave i 2017. Der er et stykke vej endnu, inden 
vi er færdige med denne opgave. 

I lokalerne på 2. sal har vi fået arkiveret Jyske Vestkysten 
og har i løbet af 2017 fået 6 måneders aviser, frem til og 
med december 2016. Det vides ikke om vi får flere.

I lokalerne på 2. sal har vi også fået ophængt en del 
malerier, vi har modtaget i årenes løb, som vi ikke har haft 
plads til hidtil. Vi synes selv at det ser godt ud.

I december 2012, blev vores lokale ”Sørensen-bande” 
sendt ned for at tømme Den Danske Bank i Holsted. Ban-
ken lukkede sin filial her, og vi kontaktede banken for at 
høre, om vi eventuelt kunne få et par billeder af en lokal 
kunstner, som vi gerne ville have til samlingen.

Vi fik mere end det. Det blev aftalt at vi kunne få en 
stor del af deres arkivalier tilbage fra 1868, hvor Holsted 
Sparekasse blev stiftet. Det blev til en hel trailer fuld, som 
vi skal have sorteret og arkiveret. Nogle friske drenge 
hjalp med at få alt materialet båret op i huset.

Denne aflevering har vi arbejdet med i hele 2017 også, 
og er ikke færdig med den endnu. Tidshorisonten for fær-
diggørelsen er desværre stadig ukendt.

Vi har fået en meget stor aflevering i oktober 2017, 
nemlig Landinspektør P. Schouenborgs samlede arbejder 
(udstykningssager) gennem hans tid som landinspektør. 

Arkivmedarbejder i Holsted Hans Knudsen ser på modtaget arkivmate-

riale vedr. landmåler P. Shouenborg – ialt 6 store flyttekasser. 

Til Indhold
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Det er vi ved at gennemgå, men der er i alt 6 store flytte-
kasser, så det vil nok tage lidt tid.

Året er mest gået med at registrere billeder på ARKI-
BAS. I 2017 har der været 7 arkivmedarbejdere, der har 
været her på åbningsdagene, dvs. hver onsdag.

Vi har forsøgt at fremskaffe materiale, og har gjort det i 
forbindelse med en udstilling om andelsforetagender, der 
skulle sættes op på Sønderskov museum. Denne udstilling 
er imidlertid indtil nu ikke blevet til noget.

Vi har fået lavet et genoptryk af bogen fra 1999 ”Hol-
sted Stationsby 125 år”, da vi har fået en del forespørgsler. 
Kaj E. Pedersen har derfor lagt det til rette så vi kunne 
få bogen genoptrykt, og tak for det. Vi fik lavet 100 ek-
semplarer. Der er 61 eksemplarer tilbage ved udgangen af 
2017.

Vi har i 2017 fået tilbud om forsikringer ved Topdan-
mark med virkning fra 1. januar 2018. Tilbuddet har vi ac-
cepteret.

Lokalarkivets arbejdsgruppe har – i året der er gået – 
kun afholdt 5 møder, som er afholdt den første onsdag i 
månederne januar, februar, marts, september og novem-
ber, idet vi var nødt til at aflyse møderne oktober og de-
cember på grund af mange afbud. Derudover har vi af-
holdt møde 5.april 2017, som var sæsonafslutning. 

Fra februar 2017 har vi ændret mødetidspunktet fra 
19:30 til 17:00, da der normalt ikke er så meget på dags-
ordenen 

Vi er begyndt at gennemgå alle sager for mangler, og 
det har fungeret godt. Vi mangler nu kun den saglige af-
deling, 10-sagerne. Disse vil blive gennemgået af arkivme-
darbejderne i forbindelse med scanning af billeder fra dis-
se sager. Sagerne fra Tobøl vil ligeledes blive gennemgået 
på samme måde.

Af forskellige grunde har vi i årets løb desværre ikke 
deltaget i møder i arkivrådet i Vejen kommune.

Da Lokalhistorisk Arkiv Holsted er museumstilknyttet 
(Det statsanerkendte Museum på Sønderskov), kan arki-
vet ikke deltage i det økonomiske samarbejde i arkivrådet, 
men kun i det faglige samarbejde.

2017 har – som tidligere år – været et travlt år, og vi ser 
frem til et lige så aktivt år i 2018.

Da vi hvert år modtager en del afleveringer, og også for-
holdsvis store afleveringer, synes vi, det viser, at arkivet er 
godt forankret i lokalsamfundet. Det er vi særdeles glade 
for, idet vi jo bevarer for eftertiden – ja arbejder for ”evig-
heden”.

Endelig må det absolut nævnes, at arbejdet i lokalar-
kivet slet ikke kunne lade sig gøre uden at have en flok 
af gode entusiastiske hjælpere, hvad vi heldigvis har i lo-
kalarkivets arbejdsgruppe. 

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
Tlf: 28968345 eller 61779786
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com

2017 har været et travlt år med flere meget tidskrævende 
afleveringer. Det er dejligt at flere og flere vælger at afle-
vere arkivalier til arkivet i stedet for at destruere dem, når 
der skal ryddes op. Det er ofte meget forskelligartede ting, 
der afleveres, så det er nogle gange lidt af et puslespil at 
få det placeret. Vi har stadig en pukkel liggende, som vi 
mangler at få registreret, og især fotografier hober sig op. 
Tit afleveres billeder, som giveren ikke ved ret meget om, 
og trods vort lokalkendskab må vi af og til opgive at bruge 
dem.

Vi får en del henvendelser vedrørende slægtsforskeres 
arbejde med at stykke forfædres liv sammen. Det er spæn-
dende, men også tidskrævende. Men heldigvis giver det 
også noget tilbage til os, som vi ikke har kendskab til i 
forvejen.

Vi har ikke haft så mange personlige henvendelser i 
det forgangne år, men til gengæld bliver vi mere brugt af 
skoler til at give eleverne et kendskab til deres hjemegns 
historie og til at finde ud af, hvad man laver på et arkiv, 
og hvordan man kan bruge et arkiv. Det er spændende og 
også vigtigt, synes vi.

Vi holder fast i traditionen 4. maj, hvor hjemmeværnet 
står for en mindehøjtidelighed ved mindestenen i Klelund 
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Plantage, hvor et allieret bombefly blev skudt ned i 1944. 
Efter mindehøjtideligheden i skoven arrangerer arkivet et 
foredrag med et emne, der relaterer til besættelsestiden. 
Dette arrangement er godt besøgt. 

Vi er 5 faste medarbejdere i arkivet, og vi nyder det 
spændende arbejde med at holde styr på egnens historie. 
Vi håber, at vi med tiden kommer igennem registrerings-
puklen, så vi får overskud til at være mere udfarende og 
formidlende, for arkivet har mange spændende ting. Men 
indtil da kæmper vi videre.

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 14.00-16.00
Leder: Andreas Bruun, Knudsmindevej 20, 6650 Brørup
Tlf.: 61 54 04 01
E-mail: historie@lindknud.net
Arkivets postadresse: Knudsmindevej 20, 6650 Brørup

Arkiveringen af en stor mængde arkivalier går det stille 
og roligt fremad med at få registreret i ARKIBAS på for-
eningens historiske værksted. Et trofast mandskab på 2-3 
mennesker mødes hver tirsdag formiddag om arbejdet.

Der er i årets løb indkommet adskillige gode arkivalier, 
dokumenter, billeder m.m. - alt sammen noget, som har 
værdi for egnens historie.

Meget energi i foreningen er igen i 2016 brugt på for-
midling af historie på forskellig måde.

Flere skoleklasser fra byens skole har været på besøg og 
søgt viden om egnens historie på arkivet.

Til Lindknuds månedsblad Lokalbladet søger vi at afle-
vere en A4-side stor historie af almen interesse om folk 
eller begivenheder fra tidligere tider.

Ved Lindknuds byfest i uge 31 arrangerede forenin-
gen sammen med Lindknud aftenhøjskole traditionen tro 
en historie-vandre-tur på kirkegården og gennem lyng-
bankerne bagved kirken. Der var afslutning på aftenen i 
konfirmandstuen ved præstegården, hvor planen for af-
tenhøjskolens møderække i kommende sæson blev præ-
senteret.

I stedet for Arkivernes Dag deltog foreningen i et mar-
keds-arrangement på aktivitetscentret Bøgevang, hvor by-
ens spejdere m.fl. deltog.

Det er blevet tradition at vi bl.a. kommer med 10 histo-
riske spørgsmål med 3 svarmuligheder ved dette marked.

Nogle medlemmer af bestyrelsen med ægtefæller del-
tog 22/8 i SVAs lærerige tur til DOKK1 i Århus og til Statens 
Avisamling i Skejby.

Der har været adskillige reaktioner hen over året fra 
folk der finder foreningen på nettet og som søger oplys-
ninger om dette og hint. 

Byvandring i Lindknud, august 2017.

Til Indhold
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Lindknud sognerådsprotokol fra 1909–33 blev færdig-af-
skrevet i 2015 og er nu i 2016 lagt på nettet og også ud-
skrevet på papir i et enkelt eksemplar.

Protokollen har givet indsigt i en vældig historie om, 
hvordan der blev taget vare på tingene på den tid, omsor-
gen for de ældre, evindelige skolespørgsmål, skoleudvidel-
ser, planer om anlæg af jernbane gennem sognet, bilernes 
tilkomst, vejforbedringer i den anledning, rationeringer 
under 1. verdenskrig, indkaldelse af sikringsstyrke under 
krigen, afstemning om salget af De vestindiske øer og me-
get mere.

Alle kender vi jo til den overordnede historie, men 
hvordan blev lovene administreret i sognene/kommuner-
ne? Det giver afskrivningen indblik i.

Foreningen samarbejder med Brørup-arkivet om at ud-
give et årsskrift som uddeles ved medlemshvervning. Det 
er et ca. 70 A4-sider stort skrift som indeholder 10 – 15 
historiske artikler fra Lindknud – Brørup-egnen.

Foreningen har en god økonomi, er med i Vejen Kom-
munes arkivsamvirke hvorfra netforbindelse m.m. bliver 
betalt og med det historiske værksted bor foreningen gra-
tis i kommunens hus Bøgevang i Lindknud. 

Der er en indtægt fra salg foreningens 3 bøger. Endvi-
dere har foreningen en indtægt på ca. 6000 Kr. fra med-
lemsskaber og salg af årsskriftet, som udgives sammen 
med arkivet i Brørup. 

Foreningen har et godt samarbejde med arkivet i Brø-
rup i hvis bestyrelse foreningen er repræsenteret. 

Der er åbent på Lindknud historisk værksted sidste tors-
dag om måneden fra kl. 14 – 16 samt. tirsdag formiddage, 
hvor der arbejdes med arkivering. 

Vejen Lokalhistoriske Arkiv 
Østergade 2, 6600 Vejen. 
Åbningstid: Mandag kl. 10.00-18.00 og tirsdag kl. 9.00-
13.00
Leder: Linda Klitmøller 
Tlf.: 79 96 52 75 
Arkivets postadresse: Museet på Sønderskov, Sønderskov-
gårdvej 2, 6650 Brørup 
E-mail: vejenarkiv@sonderskov.dk

Vejen Lokalhistoriske Arkiv har som dækningsområde sog-
nene Andst, Gesten, Vejen, Læborg, Askov og Malt i Vejen 
Kommune. Arkivet har en ugentlig åbningstid på 12 timer, 
fordelt på følgende måde: Mandag fra kl. 10 til 18 og tirs-
dag fra kl. 9 til 13. Arkivet havde i 2017 293 besøgende. 
Desuden besvarede det i gennemsnit et par telefoniske og 
skriftlige henvendelser om ugen. En fast kunde er Vejen 
Kommune / Teknik og Miljø, som trækker på arkivets viden 
og samlinger i forbindelse med byggesager og udarbejdel-
se af lokalplaner.

Arkivet har to fastansatte medarbejdere, én som er mu-
seumsinspektør, samt en kontorassistent ansat i et fleks-
job med en ugentlig arbejdstid 5 og 10 timer efter behov. 
Sidstnævntes vigtigste opgave registrering, og da vedkom-
mende har sygemeldt det meste af 2017, har vi oparbej-
det et mindre registreringsefterslæb, der dog ikke er ikke 
større, end at det vil blive indhentet i løbet af første halvår 
2018. Ud over det fastansatte personale har arkivet et min-
dre antal, mere præcist tre, frivillige medarbejde re fast 
tilknyttet.

Arkivet har i 2017 udbygget det indledte samarbejde 
med Vejen Lokalhistoriske Forening, som har fået deres 
egne faste arbejdspladser på arkivet. Målet med samar-
bejdet er at styrke det lokalhistoriske arbejde. Det synlige 
resultat er hjemmesiden www.vejenbys.dk, som drives af 
foreningen samt bogen “ Den tyske kommandant — og 
danskerne”, som i november 2017 blev udgivet af forenin-
gen. Arkivet har været leverandør af materiale mm. til så-
vel hjemmesiden som bogen.

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf.: 75 19 85 69
Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned kl. 15.00-17.30 
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: aastrupsognearkiv@gmail.com

Aastrup Sognearkiv har i 2017 deltaget i og haft en udstil-
ling på julemessen i Glejbjerg Hallen. Der var som sædvan-
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lig megen stor interesse omkring vore billeder. Vi havde 
besøg af Erik Høgsbro Østergaard fra Roskilde, og Bente 
Balle, der begge er født i Glejbjerg. Erik i Aastrup Præste-
gaard og Bente på Hotel Glejbjerg. De havde begge samlet 
en stor del af deres billeder og “kørte” dem hele dagen på 
computerskærme og interessen og snakken var stor.

Derudover har arkivet haft et stille år med kun få afle-
veringer og endnu færre besøg i åbningstiden. Slægtsfor-
skere, der ellers har været en stor del af vores besøgende, 
har slået sig på internettet.

Arkivet har stort behov for at nogen viser interesse for 
arbejdet og ønsker at overtage jobbet, hvilket på længere 
sigt kan blive alvorligt for arkivets fremtid.

Til Indhold
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for disse arkiver findes på Sydvestjyske Arkivers hjemmeside.
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