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Nyt fra konsulenten 
Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent 

Sommeren er på sit højeste, og 
arkivkonsulenten er på vej på 
ferie. Foråret har været travlt med 
mange spændende arkiv-besøg – I 
ligger ikke på den lade side på 
arkiverne! Andetsteds i bladet kan 
I læse om generalforsamlingen, 
som fandt sted 1. marts. Det var 
en både hyggelig og vemodig 
generalforsamling, hvor mange fik 
sagt farvel til forhenværende 
arkivkonsulent Richard Bøllund. 
 
Kurser og møder 
I foråret har der været afholdt to 
Arkibas-kurser, og 2. maj var der 
møde i Helle-Hallen om 
persondataforordningen – 
usædvanligt mange var mødt frem 
til det gratis møde, som Velux-
fonden havde sponsoreret. Der er 
ingen tvivl om, at 
persondataforordningen optager 
sindene rundt omkring. 
Konsulenten stod på mål det 
bedste hun havde lært for at 
opklare så mange tvivlsspørgsmål 

som muligt, men der er endnu 
mange uklarheder, vi ikke kender. 
Heldigvis forlyder det, at SLA vil 
kaste sig ind i arbejdet for at lave 
en vejledning til arkiverne – det 
har vi så at se frem til.  
Efterårets kurser er planlagt, og 
datoerne kan ses andetsteds i 
bladet. Bemærk, at 
tilmeldingsmåden er lavet om: 
Man skal fremover tilmelde sig via 
en formular på hjemmesiden. Det 
sparer tid for konsulenten og giver 
arkiverne hurtigere bekræftelse på 
tilmeldinger, så jeg håber, I vil 
bruge hjemmesiden. Hvis det 
driller, virker både mail og telefon 
heldigvis stadig!  
Nyt på programmet er et kursus i 
udstillingsteknik, som afholdes i 
oktober – forud for Arkivernes 
Dag, hvor mange laver udstilling. 
Der er ansøgt om midler fra Velux-
fonden igen dette forår, som 
måske kan gøre vores forskellige 
ursustilbud gratis igen år. I hører 
nærmere, hvis ansøgningen 
imødekommes. 
 
Arkibas-udvikling 
Som bekendt er Arkibas igen 
under udvikling. Flere funktioner 
ventes til efteråret, men her vil jeg 
blot komme ind på de muligheder, 
vi allerede har fået adgang til i 
foråret. 
Blandt de største nyheder i Arkibas 
er fil-biblioteket. De fleste har nok 
opdaget, at man i forbindelse med 
billedregistrering nu bliver tilbudt 
en ekstra knap: ”Vælg fra 
filbibliotek”. Denne knap giver 

Møde i Helle Hallen 2. maj. Foto: 
Karen Jermiin Nielsen. 
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adgang til at tilknytte et scannet 
billede til registreringen – ganske 
som knappen ved siden af, 
”Upload ny fil”. Forskellen er blot, 
at arkivet nu kan uploade en 
samling scannede billeder til 
Arkibas ad én gang, hvorefter de 
kan tilknyttes registreringerne 
løbende. Upload-muligheden 
gemmer sig under fanebladet 
”Journaler”. Man kan naturligvis 
fortsætte som hidtil, men det kan 
for mange give en bedre 
arbejdsgang på arkivet at anvende 
filbiblioteket.  
En ny funktionalitet, som det 
næppe er alle arkiver, der vil gøre 
brug af, er ”Dataimport” under 
fanen Arkivadministration. For de, 
som er trygge ved at benytte 
regneark (f.eks. i Excel) og har 
lange lister med registreringer, der 
ikke ligger i Arkibas, er 
dataimporten en god mulighed. 
Det dog kun nogle få arkiver, som 
har brug for denne funktionalitet, 
men den er vigtig at have i 
programmet. Den giver nemlig 

mulighed for let og billigt at flytte 
data fra et andet 
registreringssystem til Arkibas. 
Blandt de små ændringer er, at 
det nu igen er muligt at oprette en 
ny fotograf direkte fra en 
registrering, uden at være 
registrator. Det var en mulighed, 
vi havde før i tiden, men som 
forsvandt med Arkibas5. 
Taggingfunktionen er også lavet 
om, hvilket skulle løse nogle 
problemer med den gamle tagging
-funktion samt udvide til tagging i 
billedserier. 
Husk, at hvis I oplever fejl med 
Arkibas, skal I melde fejlen til 
Arkibas, så den kan blive rettet. 
Det kan let gøres med en mail (se 
også vejledningen i Arkibas), hvor 
man oplyser fejlens art, tidspunkt 
og hvilken browser man 
benyttede.  
Men hvis sommeren bliver ved 
som den er begyndt, må Arkibas 
vente til sensommeren – det er 
(heldigvis) ikke en ”registrerings-
sommer” i år. 
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Legoland i 50 år 
Af Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 

 
I år er det 50 år siden Legoland 
åbnede den 7. juni 1968. Allerede 
i begyndelsen af 60-erne havde 
nogen foreslået, at man på en 
eller anden måde burde vise alle 
de muligheder, der var i LEGO 
klodserne. Det førte til, at der 
fremkom en ide om, at bygge en 
modelby af Billund. Man foretog i 
1961 så en opmåling af alle 
husene i Billund med målestokke 
ved husene, så man havde det 
rette målestoksforhold. Husene 
blev fotograferet fra alle sider. 
Nogle år senere købte LEGO 
40.000 m² i nærheden af 
Lufthavnen, hvor man ikke måtte 

bygge boliger, fordi det var 
indenfor støjzonen fra Lufthavnen.  
Det blev ikke huse i Billund der 
blev bygget til Legoland, men 
fantasihuse.  
Senere, da LEGO ikke skulle bruge 
deres billedmateriale og ikke selv 
havde oprettet eget arkiv, blev 
materialet afleveret til 
Lokalhistorisk Arkiv. Det er vi 
meget glade for, da det viser helt 
eksakt, hvordan husene så ud 
dengang. 
Det blev en københavner, Arnold 
Boutrup, der kom til at stå for 
anlægget af Legoland. Arnold 
Boutrup havde arbejde som 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 
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dekoratør i ANVA i København da 
Godtfred Kirk Christiansen 
overtalte ham til at komme til 
Billund og forestå opbygningen af 
Legoland. Han slog til og gik i 
gang med arbejdet. Det tog et par 
år at få det stykke hede omdannet 
til et legeland.  
De små landsbymiljøer var fantasi-
huse, ikke kopier. Der var dog 
direkte kopier at se i det 
oprindelige Legoland, nemlig bl.a. 
Dybbøl Mølle og Viborg Domkirke, 
men disse bygninger er i en anden 
størrelse og blev placeret i deres 
eget miljø.  
Legoland fik sin egen garde, som 
underholdt parkens gæster på 
specielle tidspunkter. Der blev 
også arrangeret andre musikalske 
events i parken gennem året med 
kendte kunstnere fra ind-og 
udland. 
Hvert år blev der lavet specielle 
arrangementer for skole-
patruljerne, for handicappede og 
andre specielle grupper. Det betød 

dog ikke, at parken var lukket for 
andre gæster.  En dag var der 
ekstraordinært 9.500 gæster 
parken, det var Dansk Metal der 
havde inviteret deres medlemmer 
til underholdning m.m. En anden 
dag kom 15.000 KFUM-spejdere 
på besøg i parken. Der blev et år 
lavet et specielt arrangement 
sammen med Røde Kors, hvor 
3.000 flygtninge blev inviteret til 
at besøge parken.  
Oprindelig var der ikke planer om 
at udvide dette legeland, som 
bestod af landsbyer, havne, 
landskaber, jernbane og smukke 
minibeplantninger. Der var også 
dukkemuseum, dukketeater og 
restaurant. Der blev indrettet en 
færdselsskole, med små biler og 
motorcykler, så børnene kunne 
tage kørekort. Det var meget 
populært. En indianerlandsby blev 
også indrettet, så børnene kunne 
vaske guld og sidde omkring bålet 
med indianerhøvdingen.  
Der gik ikke lang tid, før den første 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 
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udvidelse kom på tegnebrættet. 
Legoland fik Lufthavn, slotte, nye 
byer og ret hurtigt også forskellige 
forlystelser. Der kom et Legoland 
tårn, så man kunne komme op og 
se udsigten over byen. 
På et tidspunkt kom et meget 
spændende dukkehus på auktion i 
London, det var Titanias Palads, 
det kom Arnold Boutrup til at købe 
ved en fejltagelse og det kom til at 
koste Legoland 1.6 mill. kr., men 
det blev juvelen i dukkemuseet, et 
fantastisk stykke arbejde. Da 
Legoland i kriseårene for LEGO så 
skulle på fremmede hænder, blev 
Titanias Palads solgt videre og står 
nu på Egeskov Slot. 
Det først år kom der 300.000 
tusinde besøgene og jeg skal 
indrømme, at jeg var der flere 
gange, gerne om aftenen, når de 
fleste gæster havde forladt stedet, 
for så kunne jeg rigtig nyde de 
smukke landsbymiljøer med haver 
og små træer. Kort efter 25 års 

jubilæet kom gæst nummer 21 
million gennem tælleapparatet. 
Det har gennem mange år været 
en tradition, at kongefamilien kom 
forbi, når den var samlet i 
Gråsten. Desuden har der været 
mange prominente gæster fra hele 
verden på besøg. I år var Prins 
Joakim og prinsesse Marie med 
alle børnene i Legoland til 
åbningen. 
Legoland udvider stadig med 
forskellige aktiviteter. Miniland er 
udvidet adskillige gange, den 
sidste udvidelse bestod af 
modeller af verdens højeste 
bygninger.  
Det var yndet i de første år at gå i 
Legoland om aftenen for at spise 
og derefter gå en tur i miniland, 
for så var der lys i husene og de 
små tog kørte stadig rundt på 
deres skinner og gjorde holdt ved 
stationerne. 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 
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Må vi låne jeres fotoabum? 
Af Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 

 

På studieturen sidste år til Århus, 
hørte vi på Byhistorisk Arkiv om 
deres tiltag om at indsamle 
billeder og det gav mig en ide til at 
prøve det af her i Billund. I 
forbindelse med kommunevalget 
skulle alle til Billund Centret, hvor 
vi har til huse, for at stemme, så vi 
udarbejdede en plakat og fik den 
sat op forskellige steder, og fik 
lavet noget reklame for vores ide.  
Valget var en tirsdag og da har vi 
normalt åbent om formiddagen og 
om aftenen, så lavede vi lige lidt 
ekstra åbent om eftermiddagen, så 
folk havde mulighed for at komme 
forbi.  
Og kom der så nogen? Ja det 
gjorde der, dog kun to den dag, 
men den ene tog også tid, for det 
var en pensioneret bager, der kom 
med et fotoalbum fra hans 
forældres sølvbryllup i 1956, hvor 
hele sognet var inviteret. Og Boye, 
som bageren hedder, kunne sætte 
navn på næsten alle personerne, 
så jeg skrev gule lapper og satte 
på billederne, så jeg senere kunne 
registrere med de rette navne. Der 
var to album, så der var rigeligt at 
komme i gang med.  

Alle de personer jeg fik billeder af 
fra Boys album er døde, men jeg 
har kendt nogen af dem og andre 
har jeg hørt om, og så er det fint 
at få sat ansigter på navnene. 
 
 
Det blev ikke til flere afleveringer 
den dag, men den efterfølgende 
tid kom der flere, som havde hørt 
om projektet og gerne vil bidrage 
til historien.  
Vi benytter selvfølgelig også 
enhver lejlighed til at opfordre folk 
til at se efter i deres gemmer, om 
der ikke skulle ligge noget af 
interesse, og heldigvis giver det 
respons når vi melder noget ud, 
for det hjælper ikke bare at sætte 
sig hen og vente  på, at der måske 
er nogen der kommer forbi med et 
og andet, man må gøre en indsats 
for at gøre folk opmærksom på, 
hvad vi er interesseret i.  
Jagten fortætter, vi har kun 
registreret ca. 20.000 billeder, så 
der er plads til mange flere. Vi har 
omkring 500 billeder liggende 
enten fysisk eller digitalt, som 
venter på at blive scannet og 
registreret. Vi bliver nok aldrig 
arbejdsløse. 
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Folketællinger er en fantastisk 
kilde til lokal- og slægtshistorie – 
hvad kan man dog ikke finde af 
overraskende og nyttige oplys-
ninger.  
Nogle husker sikkert stadig, 
hvordan man for år tilbage 
arbejdede med fotokopier eller 
mikrofiche for at finde de ønskede 
oplysninger, og tigerspringet til de 
første indtastninger i databaserne 
på Dansk Demografisk Database 
var utroligt: Bare ved at taste 
nogle få navne ind i en da,tabase 
kunne man søge efter en person 
og få et udvalg af hits at vælge 
imellem. Sikke muligheder 
moderne teknologi åbnede for en – 
man kunne komme langt på kort 
tid. Bøvlet med den gotiske 
håndskrift var næsten løst, hvis 
ellers indtasteren havde kunnet 
læse de forskellige håndskrifter, 
tastet og stavet rigtigt. 
Med tiden kunne man dog opleve 
det som en omstændelig affære at 
arbejde med Dansk Demografisk 
Database. F.eks. var det 
irriterende, at der ikke kunne vises 
mere end 200 hits. Det var ikke 
mange, hvis man ledte efter en 
Hans Hansen i et herred eller et 
helt amt. Man kunne heller ikke 
søge efter samme person i flere 
folketællinger på én gang – ville 
man det, måtte man igennem 
mange søgninger. 

Ny mulighed 
I det seneste års tid er der dog 
sket en masse på området, bl.a. 
takket være hjemmesiden 
familysearch.org. Bag denne 
hjemmeside står mormonerne, da 
slægtsforskning spiller en 
afgørende rolle i deres religion. 
Siden slutningen af 2. Verdenskrig 
har mormonerne stået for og 
gennemført sikkerhedskopiering af 
arkivalier – længe før mange de 
fleste nationale arkiver kom i 
tanke om sikkerhedskopiering, 
havde mormonerne sat en 
international kampagne i gang for 
at sikre store, nationale serier af 
arkivalier med mange 
personoplysninger mod krig eller 
anden form for ødelæggelse. I 
Danmark begyndte arbejdet i 
1960’erne. Aftalen var, at 
Rigsarkivet stillede arkivarbistand 
til rådighed for udvælgelsen af 
arkivalier, og mormonerne stod af 
mikrofilmningen af de udvalgte 
serier. Moderfilmene tog 
mormonerne med til Utah i USA, 
hvor filmene blev gemt i en mine i 
nærheden af Salt Lake City under 
klimasikre forhold, og Rigsarkivet i 
København modtog en første-
generations kopi, som kunne 
bruges til videre kopiering. 
Fra begyndelsen var mormonerne 
meget åbne for at dele det 
indsamlede, dels ved at stille dem 

Bare rolig — det er helt 

ufarligt 
Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
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til rådighed på deres egne Family 
History Centre rundt omkring, dels 
ved at tillade kopiering af 
mikrofilm, så de kunne bruges på 
andre arkivers læsesale eller 
udlånes til biblioteker og 
lokalarkiver. Med den digitale 
udvikling kom mikrofilmene 
gradvis til at stå i baggrunden, og 
mormonerne gik i stedet i gang 
med indtastning af 
personoplysninger fra hele verden 
i databaser, som er søgbare for 
alle via Internettet.  
For at få det fulde udbytte skal 
man dog registrere sig som 
bruger. Herefter åbner der sig et 
sandt søgeparadis for 
slægtsforskere og lokalhistorikere. 

Bare ved at skrive et navn og 
sætte nogle krydser ud for 
relevante folketællinger og/eller 
andre kildetyper, kan en søgning 
begynde, og som regel har man et 
søgeresultat på under 20 
sekunder. Også selv om man 
søger i en kombination af f.eks. 
1880-, 1890-, 1920- og 1925-
folketællingerne.  
Det værktøj er virkelig værd at 
kende og bruge, så det er en god 
idé at tilmelde sig. Det er nemlig 
alle personer, der er indtastet – 
ikke kun de, der var eller blev 
mormoner. Og bare rolig – du 
bliver ikke mormon af at bruge 
familysearch.org! 
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På generalforsamlingen 1. marts 
2018 i Skovpavillonen, Holsted, 
deltog repræsentanter fra 
arkiverne i: Skads, Grene Sogn, 
Lindknud, Brørup, Vester Nebel, 
Varde, Hjerting, Grindsted, 
Endrup/V. Nykirke, Agerbæk, 
Farup, Grimstrup, Holsted, Fåborg, 
Blaabjerg, Janderup, V. Vedsted, 
Hviding, Hjortlund, Jernved 
Gredstedbro og Vejen. Derudover 
deltog fra SVA bestyrelse: Jørgen 
Dieckmann Rasmussen, Esbjerg, 
Linda Vesterbæk, Nordby, Anni 
Skov Christensen, Blåvandshuk, 
Linda Nielsen, Billund og Nanna 
Iversen, Brørup. Arkivkonsulent 
Karen Jermiin Nielsen samt 
forhenværende arkivkonsulent 
Richard Bøllund. 
 
Valg af dirigent og referent  
Jørgen Dieckmann Rasmussen bød 
forsamlingen velkommen og 
foreslog som referent Karen 
Jermiin Nielsen, som blev valgt. 
Som dirigent foreslog han Richard 
Bøllund, forhenværende 
arkivkonsulent, som også blev 
valgt. Dirigenten indledte med at 
konstatere, at generalforsamling 
var rettidigt indvarslet, og at 
dagsorden var i overensstemmelse 
med vedtægterne.  
 
Beretninger  
Formand Jørgen Dieckmann 
Rasmussen fremlagde bestyrelsens 
beretning:  
 
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 Lokalarkiver 
holdt en del fødselsdage og 
nærmer sig de 50. Det betyder, at 
mange personer har været med i 
bestyrelsen 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 arbejde. Alderen 
betyder desværre også, at tidligere 
bestyrelsesmedlemmer falder bort, 
og at jeg på årsmøderne i stigende 
grad mindes tidligere 
bestyrelsesmedlemmer, som er 
døde i det forgangne år. Ved dette 
årsmøde er der ikke færre end tre 
afdøde SVA-bestyrelsesmedlem-
mer at mindes, og de kommer alle 
fra den nordlige del af SVAs 
dækningsområde.  
Andreas Bjerre-gaard-Andersen, 
Varde, døde den 17. oktober 2017, 
96 år gammel. Han kom ind i RALs 
bestyrelse fra begyndelsen og 
fungerede som kasserer fra det 
tidspunkt. Regnskabet var 
dengang forholds-vis enkelt og 
overskueligt – ca. 20 
medlemsarkiver, der betalte 
kontingent (formodentlig 100 kr.), 
og derefter var der udgifter til 
årsmødeafholdelse og lignende. 
Fra midten af 1980’erne blev der 
dog tale om et noget mere 
kompliceret regnskab, for RAL 
begyndte at gennemføre 
indsamlingskampagner finansieret 
af det daværende Statens 
Humanistiske Forskningsråd – med 
lønregnskab og forsknings-
rådsafregning. Ja, der kom også 
tilskud fra Ribe Amts 

Referat af årsmøde 
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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 
Andreas Bjerregaard-Andersen 
sammen med hans venlige væsen 
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 forlod Ribe Amts 
Lokalarkiver, fortsatte han endnu i 
mange år sit frivillige arbejde i 
Varde Byhistoriske Arkiv.  
Thomas Villadsen er den næste af 
de afdøde RAL-bestyrelsesmed-
lemmer, jeg vil nævne. Ligesom 
Andreas Bjerregaard-Andersen var 
han tilknyttet Varde Byhistoriske 
Arkiv, blot som leder. I 1993 blev 
Thomas Villadsen valgt ind i 
bestyrelsen for Ribe Amts 
Lokalarkiver, og da han havde en 
baggrund som bankdirektør, 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 
projekter, bestyrelsen måtte finde 
på og som kunne få 
regnskabsmæssige konsekvenser. 
Han var medlem af RALs 
bestyrelse 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 stadig et meget vigtigt område i 
RAL/SVAs arbejde. Arkivarbejde er 
en meget foranderlig størrelse og 
er i dag ikke, hvad det f. eks. var i 
1981. Bl.a. er den teknologiske 

udvikling kommet ind over og er 
ikke til at komme uden om.  
En af nøglepersonerne i RALs 
kursus- og uddannelsesarbejde fra 
2000-2004 var Frede Møller 
Kristensen fra Ølgod 
Lokalhistoriske Arkiv. Sammen 
med andre bestyrelsesmedlemmer 
og arkivkonsulenten planlagde han 
kurser, foredrag og andre 
arrangementer for RALs 
medlemmer og var med til at 
gennemføre dem. Mange af 
forslagene til kurser og andre 
arrangementer var begrundet i 
behov, han så eller fornemmede 
lokalt. Havde ét arkiv behov for 
uddannelse på et bestemt område, 
havde andre det formodentlig 
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 bestyrelsesmed-
lemmer – med særligt ansvar for 
uddannelse og kurser.  
2017 blev på flere måder et nyt år 
for SVAs medlemmer. 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 imødekommet, 
og ret hurtigt fandt vi en 
vikarløsning, idet Karen Jermiin 
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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 arkiverne, og 
det er mit indtryk, at I har været 
glade for Karens 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 blevet. Ud af 35 ansøgere blev 
Karen Jermiin Nielsen valgt, og 
hun har faktisk sin første 
arbejdsdag som fastansat 
arkivkonsulent 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 
gennemføre 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 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 ansøgningerne 
tog desværre så lang tid, at det 
blev svært at planlægge efterårets 
kurser. Ville de blive helt eller 
delvis gratis, 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 
bestyrelsens 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 ansøgningsrunder 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 deltage i, men som 
ellers havde god tilslutning. Det er 
en aktivitet, der værdsættes af 
medlemmerne, fornemmer jeg. 
Ved udstillingsåbningen i Billund i 
tirsdags kom én af udstillerne hen 
til mig for at spørge, om ikke der 
kom en udflugt 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 
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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 
Persondataforordning til maj, som 
bl.a. kan komme til at påvirke 
arkivernes håndtering at 
personfølsomme oplysninger, 
herunder 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.  
 
 
Herefter fremlagde konsulent Karen 
Jermiin Nielsen sin beretning for 
2017: 
 
Mit første møde med Sydvestjyske 
Arkivers generalforsamling 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 karakter 
som ”æ Supman”, da serveringen 
gik i gang. Forknytheden 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 generalforsamling og 
lavet overdragelsesforretning. Igen 
kunne jeg gå direkte til at lære de 
gode arkivfolk at kende, og at lære 
at forstå de forventninger, der er til 
arkivkonsulentens virke. Året blev 
indledt med en gennemgang af alle 
de kontaktoplysninger, som findes i 
Arkivvejviseren på foreningens 
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 
rettelser 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, generationskifte 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 
registreringsproblemer, 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 ”Hvordan 
kommer jeg i gang med Arkibas” 
og ”Hvordan kommer 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 gratis, da Velux-
fonden donerede midler til, at 
foreningens medlemmer kunne 
komme på kursus. Bevilligen 
gjaldt arkivmedarbejdere 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 
Videre-projektet, og i 
sensommeren var det tid til årets 
studietur, 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 mødes århusianere i alle 
aldersklasser til de mest 
forskelligartede 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. 
Besøget blev indledt med en 
rundvisning i det moderne byggeri 
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. Et stort trækplaster var også 
fotostudiet, hvor der kunne 
affotograferes aviser i mange 
kvaliteter. Den sidste del af 
besøget foregik i Avissamlingens 
frokoststue, hvor vi blev trakteret 
med kaffe, sødt og en introduktion 
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 
sammen, 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. 
 
Dirigenten spurgte, om der var 
bemærkninger til beretningerne. 
Linda Klitmøller, Vejen 
Lokalhistoriske Arkiv, spurgte om 
foreningen var begyndt at 
overveje, hvordan man skal 
hjælpe arkiverne med den 
kommende persondataforordning. 
Formanden bekræftede at det var 
bestyrelsens hensigt at indkalde til 
aftenmøde i den anledning i 
begyndelsen af maj. 
 
Herefter var der ikke flere 
bemærkninger, og dirigenten 
kunne således konstatere 
beretningerne for godkendt.  
 
Regnskab  
Kasserer Linda Nielsen gennemgik 
regnskabet for 2017, som var delt 
ud på bordene. Hun redegjorde 
her for den sene udbetaling af 
støttekroner fra Velux, som skulle 
tages i betragtning for at få det 
rette billede. Studieturen gav for 
første gang et lille overskud, mens 
aftenmødet om Giv Det Videre-
projektet gav underskud. 
 
Dirigenten spurgte, om der var 
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bemærkninger til regnskabet, og 
da det ikke var tilfældet, 
konstaterede han af dette var 
godkendt. 
 
4. Budget og fastsættelse af 
kontingent  
Kassereren gennemgik herefter 
budgettet for 2016, og redegjorde 
for de gældende satser for 
kontingent. Med de nuværende 
satser betaler hvert arkiv 50 kr. i 
et grundbeløb plus 4 øre pr. 
indbygger. Bestyrelsen foreslog 
uændret kontingent, hvilket blev 
vedtaget. Budgettet herefter 
godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
Dirigenten konstaterede, at der 
ikke var indkommet nogen forslag.  
 
6. Valg  
6.a Valg til bestyrelsen:  
På valg var Anni Skov Christensen, 
Blåvandshuk og Linda Nielsen, 
Billund, som begge blev genvalgt.  
6.b Valg af suppleanter: På valg 
var Karin Berg, Grindsted og 
Karen Riisager, Varde. Begge blev 
genvalgt. 
6.c Valg af revisorer: Jytte 
Knudsen, Hviding og Nora Olesen, 
Gørding blev begge genvalgt.  
6.d Valg af revisorsuppleant: 
Henning Jørgensen, Vester Nebel 
blev genvalgt.  
 
7.  Eventuelt 
Forhenværende arkivkonsulent 
Richard Bøllund havde følgende 
afskedsord til forsamlingen: 
 

Kære alle 
Det er et trist og vemodigt øjeblik. 
Min beslutning om at forlade 
arkivverdenen har ikke været let.  
Derfor har jeg også skulle bruge et 
helt år, for at nå frem til den 
beslutning. Et år hvor jeg har haft 
mulighed for at prøve tingene af i 
mit nye job, takket være den 
orlov, jeg var så heldig – og er 

meget taknemmelig over at få 
bevilget. 
Det er ikke let, at forlade noget 
man holder af. Slet ikke når man 
modtager så mange positive 
tilkendegivelser fra de mange 
gode arkivfolk, som jeg har gjort, 
siden annonceringen af min orlov 
og stop som konsulent.  Og heller 
ikke, når man bliver beskyldt for 
faneflugt, som jeg – med 
tilføjelsen af at den slags bliver 
taget meget ilde op – for nyligt 
blev mødt af, af SLAs formand 
Jørgen Thomsen.  
Men jeg har valgt side mellem de 
to verdener, jeg gennem hele mit 
arbejdsliv har skullet balancere 
mellem.  Det har ikke altid været 
let at holde fokus, og få enderne 
til at nå sammen, når man har 
haft beskæftigelse to forskellige 
steder. Men det har samtidigt også 
været spændende og afvekslende, 
og fungeret for mig, i de ca. 16 år 
jeg har været konsulent.  
Arbejdet som arkivkonsulent – 
eller amtskonsulent, som det hed i 
sin tid, har været god, og jeg føler 
mig meget privilegeret over at 
have haft den funktion. Det er en 
stor post, og titel at bestride. Jeg 
ved ikke, om I ved den nordlige 
indfaldsvej til Ribe har bemærket, 
at der står en mindesten? Den er 
rejst til ære for en forhenværende 
amtskonsulent. Tænk, hvis man 
som den sidste amtskonsulent, en 
dag kunne få rejst sådan en 
sten…!? 
Inden I begynder at sende hatten 
rundt, så vil jeg skynde mig at 
sige, at mit eftermæle er langt 
mindre værd end den indsats I alle 
sammen, som frivillige på 
lokalarkiverne, er med til at yde. 
Jeres arbejdsindsats til glæde for 
almenheden er guld værd - og 
betydningen rækker langt ud i 
fremtiden.  
Det, at arbejde sammen med 
sådan nogle som Jer, har været 
det mest givtige i min tid som 
konsulent. At mærke jeres iver, 
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 begejstring og glæde ved det 
frivillige arbejde er meget 
smittende. Ja, det er i 
virkeligheden den folkelighed og 
engagement, jeg kommer til at 
savne mest ved at forlade 
arkivverdenen. Jeg kommer også 
til at savne al den gode 
hjemmebag, man som konsulent 
må lægge mund og mave til, 
under de mange arkivbesøg. 
Besøgene og snakken har været 
lige så givtige for mig, som de 
forhåbentligt også har været det 
for Jer.  
Og kurserne med de gode 
diskussioner har både været sjove, 
spændende og udfordrende. Her 
bliver man som underviser ind i 
mellem konfronteret med mange 
gode og sjove spørgsmål. Ja, der 
er i virkeligheden ikke det, man 
som arkivkonsulent ikke kan blive 
spurgt om, og skal tage stilling til.  
Det er helt overordnede ting som 
Persondataforordninger og Loven 
om ophavsret. Men også 
spørgsmål om alt lige fra vand i 
kælderen til en mår på loftet.  
Det, som har fyldt mest i min 
konsulenttid, er uden tvivl 
indførelsen af digitale 
hjælpemidler i lokalarkiverne. Da 
jeg kom til i 2001 foregik 
registreringen mange steder 
mange steder manuelt i hånden. 
Jeg har været med hele vejen fra 
det DOS-programmet Arkibas3, til 
det internetbaserede Arkibas5. Det 
er intet mindre end en digital 
revolution, der er foregået i 
arkivverdenen, mens jeg har 
været konsulent. Mange af Jer 
havde aldrig siddet foran en 
computer, før I blev introduceret 
for det i arkivet. Ikke engang en 
skrivemaskine og dets tastatur 
kendte I til. Omvendt har jeg også 
lært vestjysk edb-sprog, som for 
eksempel ”en hul” (mellemrum) og 

”vinkelpil” (enter). 
Det har indimellem kunnet føles 
meget ”edb-for-begyndere-agtigt”. 
Men omvendt må jeg også bare 
tage hatten af for Jeres vilje til at 
lære, og hvordan I har gået til 
opgaven med krum hals. Nogle af 
jer har gennem jeres arbejdsliv 
ikke beskæftiget jer med andet 
end plov og harve. Alligevel er det 
lykkedes Jer at knække koden, og 
tage den nye teknologi til jer.  Ja, 
mange af Jer er gået skridtet langt 
videre end jeg, og færdes 
hjemmevante i databaser på 
nettet med slægtsforskning. Andre 
laver videofilm, som uploades til 
facebook, eller flyver rundt med 
drone for at tage billeder af 
egnens gårde.  
Jeg er imponeret over jer - og en 
ting er sikkert: Jeg vil med stor 
interesse følge jeres arbejde i 
årene fremover, og sikkert også i 
komme til at benytte arkivernes 
samlinger i mit fremtidige arbejde. 
Jeg vil helt sikkert også komme til 
at rende ind i mange af jer ved 
forskellige møder, seminarer og 
arrangementer fremover – så 
kontakten vil heldigvis blive 
bevaret. 
Jeg vil sige tak for mange gode år 
hos Jer – og tak til bestyrelsen, og 
til SVAs formand gennem alle 
årene, som har været en god 
støtte og givet gode betingelser 
for udførelsen af mit arbejde.  
Jeg håber, I vil blive ved med at 
bruge og støtte op om 
konsulentordningen, som er så 
vigtig at bevare. Men med 
ansættelsen af Karen er jeg tryg 
ved at lade stafetten gå videre. 
Tusind tak for tiden med Jer – og 
fortsat god aften. 
Richard Bøllund 
Arkivkonsulent (2001-2017) 
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Efterlysning 

 
På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse 
oplysninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets 
samlinger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, 
virksomheder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres 
uidentificerede fotografier eller jeres efterlysning til e-mail:  
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
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Planlagte kurser 

ARKIBAS-kurser i Esbjerg 
Mandag den 29. oktober 2018 – GRUNDKURSUS BILLEDER 
Mandag den 26. november 2018 – GRUNDKURSUS ARKIVALIER 
Mandag den 21. januar 2019 – GRUNDKURSUS BILLEDER 
Mandag den 25. februar 2019 - GRUNDKURSUS ARKIVALIER 
 
 

Arkivuddannelsens modul 4: Lokalarkivets forhold til omverdenen 
og formidling af lokalhistorien 
Onsdag d. 29. august og onsdag d. 5. september 2018 i Helle Hallen  
 
 
Kursus i udstillingsteknik 
Onsdag d. 3. oktober 2018 i Helle Hallen 

 

Tilmelding til kurser vil være tilgængelig via foreningens hjemmeside 
primo august. 

 

Dato for foreningens studietur foreligger endnu ikke, men vil blive 
udsendt primo august. 
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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 2 - 2018 
 
Indlæg til næste nummer indsendes til: 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
Telefon: 76 16 39 07 
Fax: 76 16 39 10 
E-mail: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
INDEN den 15. november 2018 

 

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

 
På denne side kan medlemmer af SVA tilbyde forskelligt til gavn for 
andre. Henvend jer til SVAs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 
Torvegade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på: 
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man 
ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler, 
skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.  

Børsen 



SVAs bestyrelse 

Formand: 
 
Jørgen Dieckmann Rasmussen  
Esbjerg Byhistoriske Arkiv       
Torvegade 47  
6700 Esbjerg 
Tlf.: 76 16 39 00  
E-mail: jd@esbjergkommune.dk 
Fax: 76 16 39 10 
 
Privat: 
Grønlandsparken 58C 
6715 Esbjerg N 
Tlf.: 75 15 56 30 
 
Kasserer: 
 
Linda Nielsen 
Lokalhistorisk Arkiv, Billund 
Billund Centret 
Hans Jensens Vej 6 
7190 Billund 
Tlf.: 21 35 44 22   
E-mail: bln@bbsyd.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Nanna Iversen 
Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og 
Omegn 
Biblioteket 
Stadionvej 6   
6650 Brørup 
Tlf.: 75 38 16 70.  
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Linda Vesterbæk 
Nordby Sognearkiv 
Fanø Skole 
Midtbjergevej 2  
6720 Fanø 
Tlf.: 75 16 62 60 
E-mail: chrilind@fanonet.dk 
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