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Nyt fra konsulenten
Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent
Endnu engang må jeg sende
Sydvestjyske Arkivers blad afsted
med meldingen om, at der snart er
nyt i vente i Arkibas. Næste gang
venter en integration med gamle
kort og mere præcise
stedsangivelser.
Fremover bliver det altså
afgørende at tilknytte et sted til
registreringen, for ellers vil
registreringen ikke blive vist i en
kortsøgning.
I foråret har vi fået mulighed for
at sælge billeder via Arkiv.dk, og
der er kommet en dokumentviser
(kaldet kildeviseren), som gør det
muligt at vise indscannede
dokumenter på Arkiv.dk. Især det
sidste har arkiverne taget tll sig,
som de fremgår andetssteds
bradet. Arkivbutikken er der endnu
ikke mange der har forsægt sig
med.

sommerfornemmelser. En anden
fortæller om et større
registrerings—og
formidlingsprojekt ved hjælp af
den nye kildeviser. Det er blot et
eksempel på, hvordan den kan
bruges.
Jeg håber, at andre arkiver vil dele
deres projekter med en
beskrivelse her i bladet, eller
måske er der nogen, som kan
glæde os andre med en lille
julehistorie i næste nummer? Hold
jer ikke tilbage, men send det til
konsulenten.
Jeg ønsker jer alle en god skt.
Hans og en skøn sommerferie. Jeg
ser frem til at se jer på studietur
og kurser efter sommerferien. Til
den tid har vi fået nyt kursussted
til Arkibas-kurserne, som jeg ser
frem til at præsentere jer for.

Jeg håber, I trods det skønne vejr
vil tage jer tid til bladets artikler.
Bl.a. en artikel om Brørup
Svømmebad giver
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Brørup Svømmebad

Af Nanna Iversen, Historisk Arkiv for Brørup og Omegn

De første forsøg på at få et svømmebad på egnen blev gjort af en
gruppe mennesker i Gjerndrup,
der gerne ville have lavet et friluftsbad i forbindelse med åen
der. De stødte imidlertid på vanskeligheder, så projektet måtte
opgives.
I Brørup havde vi en lægefrue,
Margrete Pedersen, der havde
gjort sig bemærket med at få
lavet en meget fin legeplads til
byens børn.

Margrethe Pedersen havde hørt
om ideen med svømmebad i
Gjerndrup og gik i gang med at
føre det ud i livet.
Hun fandt ud af, at mejerigrunden
lå ubenyttet hen, og det lykkedes
hende at få rådighed over den.
Det var ingen let sag at komme i
gang med projektet. Det første er
jo altid penge. Det fortælles, at
hun gik ganske hårdt til de enkelte sognerådsmedlemmer, for at
få dem til støtte hendes ide. Hun

Margrethe Pedersen giver Otto Hougaard et knus.
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Margrethe Pedersen hilser på Dronning Ingrid og Kong Frederik.
besøgte dem i deres hjem og blev
siddende så længe, at hun havde
fået tilsagn om, at de ville gå ind
for at kommunen ville bevilge
støtte til hendes forehavende.
Det var ikke bare sognerådsmedlemmer, der fik hendes besøg.
Hun opsøgte folk og fik dem til at
give pengebidrag og til at stille sig
til rådighed med arbejdet til udgravningen og andet arbejde. Hun
uddelte knus og kram og det var
jo ikke noget som mændene på
det tidspunkt var forvænt med, så
det gav pote.
I Vestkysten i februar måned 1955
var der et indlæg fra bestyrer H.
Jensen, næstformand i svømmebadskomiteen, hvor han skriver
om Margrethe Pedersen: "Fruens
vindende væsen er velkendt. Hun
er i besiddelse af en charme, som
er i stand til at åbne alle døre,
trænge ind til alle hjerte og

blødgøre alle sind for den ide, som
nu har været hendes kongstanke.
Hun er fantastisk dygtig, og der er
tilsyneladende ingen grænser for,
hvad hun kan overkomme, trods
det, at fruen slet ikke er fysisk
stærk. Og dog, bag dette charmerende og vindende ydre står en
vilje så stærk, at den vælter og
knuser enhver modstand".
Pinsedag d. 19. juni 1955 kunne
det fantastiske friluft-svømmebad
indvies. Der var svømmepiger fra
AGF, flotte taler m.m. i det
flotteste pinsevejr.
Som kronen på værket fik hun
kongefamilien til at besøge
svømmebadet i forbindelse med at
de havde besøgt Esbjerg. Det var
den 17. juli samme år.
Brørup Svømmebad er still going
strong.
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Fåborg LHA 40 år

Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
formand for Sydvestjyske Arkiver (SVA)

Den sidste lørdag formiddag i
marts i år var flaget oppe ved
Fåborghus på Møllevej i Fåborg.
Det var der god grund til, for
Fåborg Lokalhistoriske Arkiv fejrede sit 40-års jubilæum med et
åbent hus-arrangement. Det var
på selve dagen. Mange lokale havde fundet vej til arkivet i den
anledning, for Fåborg Lokalhistoriske Arkiv er godt forankret i
lokalområdet, men der var også
kommet gæster langvejs fra, bl.a.
børn af Ane Marie Nielsen, som var
den første leder af arkivet.

om et lokalarkiv i Fåborg. Ikke
mindst bibliotekar Ane M. Nielsen
(til daglig kaldet Ane Nielsen), som
på et centralbiblioteksmøde i
Esbjerg i midten af 1970’erne af
oplandsbibliotekaren var blevet
opfordret til ikke kun at interessere sig for det boglige, men også
have blik for arkivalier og ikke
mindst fotografier fra sognet.
Den opfordring var det næppe
svært for Ane Marie Nielsen at
følge, for interessen for Fåborg
Sogns historie havde hun allerede,
og som nogle af deltagerne til
åbent-hus-arrangementet fortalte,
var der næppe et ældre foto med
personer fra sognet, hun ikke
kunne identificere. Hun kendte
sine sognebørn i fortid og nutid og
også deres liv og skæbne.

Anna Marie Østergaard, der er
formand for Fåborg Lokalhistoriske
Forening, bød velkommen til
formiddagens arrangement, som
bl.a. gav anledning til at mindes
de ildsjæle, der realiserede tanken

Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen
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Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen
En udfordring for Ane Nielsen var
det dog, at der ikke fandtes et
arkiv, så i de første år måtte hun
opbevare det indsamlede materiale
i sit private hjem. Som indsamlingen tiltog, og interessen for hendes arbejde voksede, opstod
tanken om at oprette en lokalhistorisk forening, der bl.a. skulle
drive et lokalarkiv. Det stiftende
møde blev holdt den 30. marts
1979, og faktisk hjalp det straks,
for lokalhistorisk forening fik
mulighed for at disponere over et
lokale på biblioteket til arkivformål. I foreningens vedtægter
stod, at Ane Nielsens opgave var
”at passe arkivet”.

boet i alt fra et gammelt frysehus
til Varde Banks tidligere lokaler i
missionshuset. Det er svært ikke
at tænke på, hvor meget egentligt
arkivarbejde Ane Nielsen og de
andre aktive omkring arkivet kunne havde udført, mens de f.eks.
måtte slås med lokalespørgsmålet.
Heldigvis er det historie i dag, hvor
arkivet holder til i gode rammer i
Fåborghus. Der råder Fåborg
Lokalhistoriske Arkiv over ca. 35
hyldemeter reolplads i et
temperaturstyret magasin, hvor
der yderligere er to brandsikre
skabe. Magasinet er fyldt med
arkivalier og billeder. I arbejdsrummet står der tre PC’er, to
printere og et mødebord. Her er
god plads til arkivleder, bestyrelse
og ikke mindst de gæster, der
finder vej til arkivet. I 1994
besluttede man at holde åbent den

Udfordringer undervejs
Som for de fleste andre arkiver
forløber 40 år ikke uden sten på
vejen. F.eks. har arkivet haft til
huse flere forskellige steder og
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første tirsdag i hver måned fra kl.
14-16. Denne beslutning holdes
stadig i hævd, men kommer man
ikke forbi arkivet i åbningstiden,
kan billeder m.m. ses via arkiv.dk

Den såkaldte billedstorm satte
ikke blot indsamlingsarbejdet i
gang, men førte også til oprettelse
af arkiver og dannelse af arkivsammenslutninger som f.eks. Ribe
Amts Lokalarkiver – det vi i dag
kender som Sydvestjyske Arkiver
(SVA).
Dertil kom, at det i tiden var
aktuelt og nødvendigt at slutte op
om det lokale. I 1970’erne mærkede man udløberne af den store
kommunalreform fra 1970. En
konsekvens af reformen var
centralisering, og mange institutioner forsvandt lokalt. Én ting
kunne man dog ikke fjerne:
Lokalhistorien, der med ildsjæle
som kredsen omkring Fåborg
Lokalhistoriske Arkiv satte sig selv
og lokalområdet i gang med at
redde. Et kæmpe arbejde er siden
blevet udført på frivillig basis og
for begrænsede midler. Det er der
grund til at takke dem for at
tænke på i dag.
I dag er også Fåborg Lokalhistoriske Arkiv en højteknologisk
historisk databank med ikke færre
end tre PC’er i gang. Ikke mindst
teknologien har været med til at
løfte lokalhistorien op til noget
større, end det var i begyndelsen,
for oplysninger kan nu søges fra
hele verden. Lokalhistorien er
blevet global.

Æresmedlem
Hans Hansen, fhv. formand for
Lokalhistorisk Forening, fortalte
om den store udfordring, det
havde været for ham at skulle
tage over efter Ane Nielsen. Med
stor opbakning var det lykkedes at
føre arkivet videre og udvikle det
til det, det er i dag.
Da han var færdig med sit indlæg,
overraskede Anna Maria Østergaard ham med at udnævne ham
til æresmedlem af Fåborg Lokalhistoriske Forening, hvilket han
blev synligt rørt over. Med titlen
fulgte et diplom og et par flasker
vin.
Sidste taler var undertegnede. Jeg
satte Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
ind i den nationale arkivhistorie –
det var ét af de mange arkiver,
der opstod i Danmark i 1970’erne.
En meget vigtig igangsætter for
oprettelsen af lokalarkiver var
Danmarks Radios kampagne for
indsamling af fotos og film. Det
var lykkedes Ole Brage fra
Danmarks Radio at få penge til at
gennemføre en landsdækkende
indsamling af film, og det satte
meget lokalhistoriske arkivarbejde
i gang. En godbid var det nemlig,
at man lokalt fik en kopi af den
originale film med retur – og i en
verden næsten uden økonomiske
midler var det et fantastisk tilbud.

Der var derfor god grund til på
vegne af SVA at ønske Fåborg LHA
til lykke med jubilæet og udtrykke
de bedste ønsker for fremtiden.
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Ejendomshistorie i Farup
Af Lene Nielsen, Farup Sogns Lokalarkiv
Vores arkiv har eksisteret i ca. 30
år, og har altid haft lokale,
engagerede frivillige i et arbejdende udvalg. De første år under
private former, men senere med
lokaler i forsamlingshuset og Farup
Skole.

kan ses via Arkiv.dk og senere på
Historisk Atlas.
Der er i denne periode lavet ca.
250 registreringer (som alle lige
måtte slettes og uploades på ny
pga. Arkibas´s nye tilgang til PDF
filer i december måned. Alle blev
rettet inden 7.2.19)
Spørg Villy om et matrikelnummer
på en hvilken som helst adresse i
Farup, og du vil få et svar
Arkivet har hen over vinteren
været pakket sammen ,
afventende indflytning i vores
nybyggede Aktivitetshus Farup
Fælled, hvor vi har fået fine
brandsikre faciliteter og adgang til
et dejligt mødelokale.
Vi har glædet os også til at
præsentere projektet for borgerne
i byen, og evt. få oplysningerne
revideret/opdateret.

To af disse mangeårige medlemmer, Ivan Jørgensen og Villy
Lønne, har gennem de sidste 4 år
ihærdigt samlet oplysninger og
billedmateriale ind vedr. samtlige
ca 350 husstande i vores sogn.
Dvs. hver ejendom er blevet
fotograferet, og evt. gamle
luftfotos eller malerier er blevet
foreviget. Kigger man på sogn.dk
er der registreret 768 indbyggere i
Farup.
Villy, som er barnefødt i sognet,
har først haft gang i sit eget
”hjernearkiv ”, og dernæst suppleret fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boliga.dk
Ois.dk
Dingeo.dk
Gamle kirkebøger
Gamle matrikelfortegnelser
Arkivalieronline.dk
Gamle folketællinger
Gravsted.dk
Krak.dk
Lokale borgeres oplysninger
og mange andre sjove
steder…

De publicerede emnesager kan
findes på Arkiv.dk—tryk på
knappen.

Et kæmpe arbejde, som nu efter
kyndig vejledning af ”Karen-arkiv”
i løbet af sommer 2018/forår 2019
er blevet registreret i Arkibas som
henholdsvis billeder og emnesager
og bliver publiceret, så materialet
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En anderledes Arkivernes Dag
Af Nanna Iversen, Historisk Arkiv for Brørup og Omegn

Historisk Arkiv for Brørup og
Omegn valgte at bruge Arkivernes
Dag til at markere 100-året for
våbenstilstanden 11.11.1918, med
en udstilling i Brørup Bio. Samtidig
havde biografen forpremiere på
filmen "I krig og Kærlighed".

reguleringer fra
indenrigsministeriet. Og
sognerådet havde kun at tage det
til efterretning.
Men vi var usikre på i Danmark om
neutraliteten ville holde – også om
vor neutralitet ville blive
respekteret af tyskerne især.
Derfor var indkaldt en
sikringsstyrke på 60.000 mand også folk herfra. Der var en
garnison i Brørup.

Andreas Bruun fra Lindknud
Historiske Forening holdt et oplæg
før filmen og derefter blev filmen
vist kl. 11. Han fortalte om
opstarten og anledningen til 1.
Verdenskrig. Selvom Danmark var
neutral kunne krigen også mærkes
nord for grænsen. I Lindknud
sognerådsprotokol ses, at de
første mange punkter på
sognerådets månedlige møder var
bekendtgørelser og cirkulærer med
påbud, forbud, rationeringer og

Samarbejdet med Brørup Bio blev
en succes. Over 100 personer så
udstillingen og filmen den
11.11.2018. Udstillingen fik los at
stå i biografen i den periode, hvor
filmen blev vist.

14

Gendarmer foran Vestergade 16, Brørup.
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Referat af årsmødet
På generalforsamlingen 28.
februar 2019 på Lunde Kro deltog
repræsentanter fra arkiverne i:

Øvrige deltagere: Medlem af
Kultur og Fritidsudvalget i Varde
Kommune Julie Gottschalk samt
arkivkonsulent Karen Jermiin
Nielsen.

Øse, Varde, Roager, Lindknud,
Jernved Gredstedbro, Janderup,
Hviding, Hunderup, Hjortlund,
Hjerting, Gørding, Grindsted,
Grimstrup, Grene, Farup, Brørup,
Blåvandshuk, Blaabjerg, Agerbæk,
Skads Sognearkiv, Esbjerg,
Nordby, Ribe.

1. Valg af dirigent og referent
Jørgen Dieckmann Rasmussen bød
forsamlingen velkommen og
foreslog som dirigent Julie Gottschalk, medlem af Kultur og
Fritidsudvalget i Varde Kommune,
som blev valgt. Som referent
foreslog han arkivkonsulent Karen
Jermiin Nielsen, som også blev
valgt.

Derudover deltog fra SVA
bestyrelse: Jørgen Dieckmann
Rasmussen, Esbjerg, Linda
Vesterbæk, Nordby, Anni Skov
Christensen, Blåvandshuk, Linda
Nielsen, Billund og Nanna Iversen,
Brørup.

Med udsendelse den 7. februar
konstaterede dirigenten, at

Ole Faber fortæller om Nymindegabmalerne på generalforsamlingen 28.
februar 2019. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q24209-076)
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generalforsamlingen var blevet
rettidigt indkaldt, og at dagsorden
var i overensstemmelse med
vedtægterne.

generalforsamlingerne. Under en
drøftelse af udfordringen foreslog
han pludselig: »Vi skal bare byde
på gule ærter før generalforsamlingen – så skal medlemmerne nok
komme«. Han fik ret – jeg tror, vi
var oppe på 120 deltagere ved den
efterfølgende generalforsamling –
og som I har set af dagsordenen,
lever Svens idé stadig i bedste
velgående og virker.

2. Beretninger
Formand Jørgen Dieckmann
Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning for 2018:
2018 blev ikke, som man kunne
have håbet på, året uden tab af
perso-ner, som har udøvet en
stor, tværgående indsats på
arkivområdet. I de-cember bragte
aviserne en nekrolog for Sven
Ernebjerg Tygesen (1932-2018).
Sven Tygesen var tæt forbundet
med Vorbasse, hvis historie han
kunne og gerne fortalte om, såvel
i mundtlig form som på skrift. Som
regel med et glimt i øjet, for
Svend havde sans for at se det
morsomme i mange situationer.
Jeg kom til Esbjerg Byhistoriske
Arkiv i 1981, og det var ét af de
første år derefter, jeg besøgte
Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv,
hvor Sven og hustruen Ruth var
travlt beskæftigede med lokalhistorisk arbejde. I 2001 blev han
spurgt, om ikke han ville være
med bestyrelsen for Ribe Amts
Lokalarkiver, som Sydvestjyske
Arkiver hed dengang. Heldigvis
sagde han ja, og han blev hurtigt
medlem af uddannelses-udvalget.
Ikke overraskende havde formidling hans store interesse, så det
blev på det felt, han fortrinsvis
lagde sin indsats. Men altid var
han fyldt med gode ideer. Som
mange andre foreninger havde
Ribe Amts Lokalarkiver problemer
med at samle medlemmer til

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
for at minde Sven Tygesen.
Ære være Svens Tygesens minde.
Tak.
2018 blev et mærkeår i arkivverdenen på en række områder.
Arkivkonsulentstillingen skulle
genbesættes efter lidt mere end et
år med vikar under Richard
Bøllunds orlov. Heldigvis havde
vikaren Karen Jermiin Nielsen gjort
det så godt, at hun efter de obligatoriske ansættelsesrunder blev
ansat til at fortsætte i stillingen fra
1. marts 2018. Derved undgik vi
det brud i kontinuiteten, der ellers
let kunne været blevet tilfældet,
og som kunne være generende i
arkivernes arbejde.
2018 blev nemlig ikke noget kedeligt eller stille år. Jeg kan vel bare
nævne EU's persondataforordning,
der trådte i kraft den 25. maj
2018. Den har affødt mange
tanker og skabte en del frygt i
arkiverne, hvor vi håndterer
mange persondata. De har nu altid
skullet håndteres med omtanke og
forsigtighed. Nyt var dog, at
person, som et arkiv f.eks. har
modtaget et portræt af, skal give
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sit samtykke til fotografiets
offentliggørelse. Det gælder også
gruppefotos af f.eks. Konfirmander, fodboldhold osv. Det har
skuffet mange arkivfolk, men der
er flere ting at huske på i denne
sammenhæng:
1. Af ressourcemæssige grunde
behøver vi ikke arbejde bagud og
forholde os til det allerede
registrerede
2. Persondata-reglerne gælder
ikke for afdøde personer
3. Vi skal fremadrettet sikre os
samtykker til publicering
4. Vi skal være parate til at
afpublicere, hvis nogen henvender
sig til arkivet og beder om det.

forordningen til faktiske forhold) er
ikke udarbejdet endnu, og da vi i
Esbjerg Byhistoriske Arkiv rettede
en henvendelse til Datatilsynet om
et konkret problem, lød tilbagemeldingen: ”Jamen er det ikke
sådan noget, arkiver er til for?”
Det må dog ikke tages som en
blanco check – vi skal stadig bruge
sund fornuft og omtanke.
En anden vigtig ting i 2018 har
været mulighederne for tilskud fra
Velux-Fonden. Rigtig mange
arkiver har fået tilskud til ITudstyr, skriveborde, reoler m.m.,
og i SVA-sammenhæng har vi fået
mulighed for at afholde gratis
kurser for arkivfolk over 60 år. Nu
er det ikke længere økonomien,
der skal afholde jer fra at komme
på kursus. Tænk at nogen uden
for arkivernes verden kom med et
sådan tilbud – og så med så
mange penge. Og ordningen
gælder jo også i 2019 – så har I
ideer og ikke rigtig ved, hvordan I
skal forholde jer, lyder mit råd:
Kontakt konsulenten om råd og
vejledning.

Kort for forordningens ikrafttræden holdt SVA et
informationsmøde i Helle-Hallen
for medlemmerne. Det skriver sig
ind i historien som det mest
velbesøgte arrangement
nogensinde. Over 100 arkivfolk
deltog – og det var lige før, HelleHallen måtte udvides.
Arkivkonsulenten holdt et indlæg
og omsatte forordningens ord til
arkivsprog – og bestyrelsen var så
letsindig at love et nyt møde
afholdt inden årets udgang. Der
skete imidlertid ikke rigtigt videre,
kom ikke yderligere oplysninger
fra SLA, så SVAs bestyrelse
besluttede ikke at indkalde til et
møde, men i stedet fortælle om
nogle praktiske forholdsregler i
decembernummeret af SVA-Nyt.

Arkibas er ved at være nået
afslutningen af sit udviklingsforløb.
Der sker meget nyt, og det kan
måske være svært at følge med.
Takket være arkivkonsulenten er
vi godt rustet – der holdes løbende
kurser om emner, vi finder
aktuelle. Har I gode ideer eller
forslag, skal I ikke holde jer
tilbage. Vi tager gerne imod, også
i aften. Vores nye udfordring er, at
vores sædvanlige kursussted i
Esbjerg, Kultur- og Fritidshuset i
Skolegade, er ved at nedlægge
deres datastue. Vi skal til at finde

Mig bekendt er ingen arkivfolk
endnu blevet buret inde eller
idømt bøder for overtrædelse af
forordningen. Det står næppe
heller lige for – retsforskrifterne
(eller oversættelsen af
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et nyt kursussted og har også et
par muligheder – eller I skal til at
ansøge penge fra Velux-Fonden til
bærbare Pc’er, så vi kan holde
kurser mange flere steder.

flere omgange. Først var det den
oprindelige bevilling fra 2017, som
kunne finansiere både Arkibaskurser, informationsmøde om
persondataforordningen og et
modul 4-kursus i august. I
efteråret modtog vi endnu en
bevilling på 25.000 kr, som kunne
dække såvel Arkibas-kurser som
et kursus i udstillingsteknik. Selv
om jeg ved, I alle ønsker at
rekruttere unge folk til arkivet,
som kan være med i mange år, vil
jeg bare sige: Det har også sine
fordele at være plus 60 – og en af
dem er altså gratis kurser!

Vi må indrømme, arkivverdenen er
under forandring. Lokalhistorie
som begreb bruges ikke så meget
mere – det er nærmest blevet
globalhistorie. Takket være
digitaliseringen får arkiverne
henvendelser fra hele verden. Det
kan give ekstra meget arbejdspres
eller som en arkivleder udtrykte
det til et møde, hvor hun kom lidt
sent, satte sig i stolen og sagde:
”Ja, jeg ved ikke med jer, men jeg
håber, 2019 bliver roligere end
2018, for vi har godt nok haft
travlt”. Man har altid lov at håbe,
men bl.a. digitaliseringen og den
store interesse for f.eks. slægtsforskning har ført arkiverne ind i
en ny tid og sat os i forbindelse
med hele verden.

Årets studietur blev afholdt 10.
september. Turen gik op langs
Vestkysten, hvor vi fik lov at nyde
Holmslands Klit fra bussen inden
turen gik til Strandingsmuseet i
Thorsminde. Eftermiddagen
tilbragte vi på Bundsbæk Mølle ved
Skjern, hvor vi besøgte
Frivillighedsakademiet.
Oplægsholderen havde lagt sig
syg, men Lisbeth Lunde Lauridsen
gik frisk til opgaven. Det viste sig,
at hun ikke kunne fortælle om
frivillighed, men også selv var en
glimrende formidler.

Jeg vil slutte beretningen med en
tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ligeså en tak til arkivkonsulenten for veludført arbejde. Og
så naturligvis en tak til alle jer
medlemmer for at støtte op om
foreningens virksomhed og tilbud.

I august afholdtes arkivuddannelsens modul 4: Arkivet og
omverdenen. Desværre var kurset
ikke særligt søgt, sandsynligvis
fordi sommeren knapt var ovre
endnu.
På kurset i udstillingsteknik i
oktober fik vi en praktisk
orienteret undervisning af Mikkel
Kirkedahl Nielsen, museumsinspektør ved Sydvestjyske
Museer. Det er mit indtryk, at det
var netop den type kursus,
kursisterne søgte.

Herefter fremlagde Karen Jermiin
Nielsen konsulentens beretning for
2018:
For konsulenten har 2018 mere
end noget andet stået i persondataforordningens tegn. Da emnet
allerede er dækket af formanden,
vil jeg skynde mig videre til andre
emner:
I 2018 kunne vi igen glæde os
over midler fra Velux-fonden ad
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I aften sidder vi jo snart
velforsynede til bords med Gule
Ærter, men året har også budt på
mere mådeholdne arrangementer.
Jeg har flere gange været afsted
på det, vi i spøg kalder
”Konsulentens madpakkekurser”.
Her afholder konsulenten og et
eller flere arkiver i fællesskab et
Arkibas-kursus på arkivet. Pladsen
er trang, hyggen er stor og
forplejningen lige så fyrstelig, som
arkivets pengekasse eller
medarbejdernes madkasse
tillader! … Jeg har dog bemærket,
at der altid er god kaffe at få.

De nye funktioner i Arkibas kræver
også noget af konsulentens
formidlingsevne. De fleste
opdateringer kan blot indarbejdes i
Arkibas-kurserne. Så tager
kursusdeltagerne deres viden med
hjem til arkiverne, og alt er vel.
Andre fornyelser i programmet gør
det oplagt at ændre visse
arbejdsgange på arkiverne, som
f.eks. filarkivet, der gør
billedregistreringsprocessen lettere
– hvis man vil. På arkiverne er vi
jo af gode grunde vanedyr. Ind
imellem kan det dog være
fordelagtigt at ændre sine
arbejdsgange, og konsulenten vil
derfor i foråret arbejde for, at alle
arkiver kender til de nye
muligheder.

I 2018 bar arkivernes arbejde igen
præg af, at Arkibas er under
fortsat udvikling. Opdateringerne
lægges i drift løbende, og
frustrationen er stor, når en ny
opdatering udløser fejl – måske er
fejlene endda ikke ved de nye
ting, men ved nogle af de ting som
allerede virkede godt. Jeg ved, at
flere af jer er flittige til at melde
fejl ind – enten til mig eller direkte
til Arkibas. Det er jo det som må
til for at vi alle kan få et
velfungerende program, så fortsæt
endelig med det!

I år havde jeg selv fornøjelsen af
at deltage på både kredsmøde og
første dag af årsmødet hos SLA.
Det gav ikke bare faglige input,
som jeg kan tage med ud i
konsulentvirksomheden. Det var
også en anledning til at møde
arkivfolk fra hele landet.
Vi må ikke lukke os om os selv,
men holde forbindelserne åbne
med resten af arkivverdenen. Vi er
et fagligt fællesskab og en
interesseorganisation, og vi har
godt af at tale med hinanden!
Konsulenten skal selvfølgelig nok
gøre sit for at holde sig orienteret,
men hun spørger nu alligevel: Kan
vi ikke blive lidt flere fra
Sydvestjylland næste gang?

Nogle arkiver kunne næsten ikke
vente med at få gang i de nye
funktioner i Arkibas. Selv om den
nye kildeviser først blev taget i
brug d. 7. februar 2019, fik
konsulenten flere henvendelser i
løbet af efteråret 2018 om sagen.
Medlemmerne ville være på
forkant, så der var noget at vise
frem, da kildeviseren blev
offentliggjort. I kan selv prøve at
søge i arkiv.dk, og se hvor langt
nogle er kommet.

Jeg vil gerne slutte konsulentens
beretning med at takke for de
mange nye bekendtskaber, jeg har
gjort mig på arkiverne i årets løb.
Det har været en fornøjelse at
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komme på både gamle, veldrevne
arkiver og nye eller genopståede
arkiver som f.eks. Roager
Lokalarkiv og Gesten Sognearkiv.
Uanset om samlingen er stor eller
lille; den fælles interesse har vi
alle.

5. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der
ikke var indkommet nogen forslag.
6. Valg
Dirigenten spurgte om der var
flere kandidater, end de allerede
foreslåede i den udsendte
dagsorden. Det var der ikke.
Valgene gennemførtes med
akklamation med følgende
resultat:

Dirigenten spurgte, om der var
bemærkninger til de to
beretninger, hvilket ikke var
tilfældet.
3. Regnskab
Herefter fremlagde kassereren det
reviderede regnskab. For første
gang havde man valgt at lade
formanden underskrive
regnskabet, men ved en fejl var
denne ikke kommet med på de
omdelte kopier.

6.a Valg til bestyrelsen: På valg
var Jørgen Dieckmann Rasmussen,
Esbjerg, Linda Vesterbæk, Nordby
og Nanna Iversen, Brørup, som
alle blev genvalgt.

4. Budget og fastsættelse af
kontingent
Herefter fremlagde kassereren
forslag til budget for 2019.
Budgettet blev godtaget. Det
besluttedes at fastholde det
nuværende kontingent.
Fra forsamlingen blev der stillet
forslag om, at budget og regnskab
i fremtiden blev opstillet på en
måde, så det blev muligt at
sammenligne såvel regnskab som
budget med det foregående år.
Formanden lovede, at bestyrelsen
ville drøfte muligheden.

6.c Valg af revisorer: Jytte
Knudsen, Hviding og Nora Olesen,
Gørding blev begge genvalgt.

6.b Valg af suppleanter: Karin
Berg, Grindsted og Karen Riisager,
Varde blev begge genvalgt.

6.d Valg af revisorsuppleant:
Henning Jørgensen, Vester Nebel
blev genvalgt.
7. Eventuelt
Da der ikke var flere indlæg til
eventuelt, lukkede dirigenten
herefter generalforsamlingen.
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Planlagte kurser
ARKIBAS-kurser i Esbjerg
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

2. oktober 2019 – GRUNDKURSUS BILLEDER
9. oktober 2019 – GRUNDKURSUS ARKIVALIER
6. november 2019 - NYHEDER I ARKIBAS
20. november 2019 - ADMINISTRATOR

Desuden tilbyder konsulenten at undervise på Arkibas-kurser hos arkiver
eller samvirker, som ønsker selv at arrangere et lokalt kursus. Kontakt
konsulenten for nærmere aftale.
Modul-kurser
Mandag den 30. september 2019—MODUL 0
Februar 2020—MODUL 1

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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Børsen
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.

Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 2 - 2019
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 i 2019

Arkivkonsulent
Sydvestjyske Arkiver
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 07
E-mail:
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk
Træffes normalt
mandag 8.30-15.30
fredag kl. 8.30-13.00
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SVAs bestyrelse
Formand:
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 39 00
E-mail: jd@esbjergkommune.dk
Fax: 76 16 39 10

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

Privat:
Grønlandsparken 58C
6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 15 56 30

Anni Skov Christensen
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl
Tlf.: 75 27 15 48.
E-mail: asc@turbopost.dk

Kasserer:
Linda Nielsen
Lokalhistorisk Arkiv, Billund
Billund Centret
Hans Jensens Vej 6
7190 Billund
Tlf.: 21 35 44 22
E-mail: bln@bbsyd.dk

Suppleanter:
Karin Berg
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Sverrigsvej 20
7200 Grindsted
Tlf.: 20124208
E-mail: karin.helene.berg
@hotmail.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

Karen Riisager
Varde Lokalhistoriske Arkiv
Torvet 7
6800 Varde
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Kommende aktiviteter
ARKIBAS-KURSER
Se i bladet

SVAs ÅRSMØDE
Torsdag den 26. februar 2020

Mødeindkaldelse med dagsorden
udsendes primo februar 2020.

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