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SVA 

 

Studietur i marsken  
til Rømø og Nolde-museet 

Tirsdag den 27. august 2019 

I år går studieturen mod syd til de barske marsk-egne. Vi starter dagen med et besøg på Rømø, 
hvor leder af Rømø Lokalarkiv, Mary-Anna Wraae Larsen, viser både øen og arkivet frem. Froko-
sten skal vi indtage på Klægager i Ballum, hvor vi også vi få en fortælling om gården. Stedet kaldes 
også Den Gamle Digegreves Gård. Digegreven er formanden for Digelaget, som er ansvarlig for 
pasning af diget. Efter frokost skal vi over grænsen, men der bliver ikke tid til grænsehandel. I ste-
det skal vi besøge Nolde-museet, hvor vi vil få en rundvisning. Opfattelsen af maleren Emil Nolde 
har i de senere år gennemgået en større transformation, fordi museets arkiv besluttede at udvide 
adgangen til Noldes dokumenter. Her får altså et eksempel på arkivarbejdets betydning for for-
ståelsen af fortiden.  

  
 
 

 
 
 
 

Prisen for at deltage i turen er 500 kr. pr. person inkluderet formiddagskaffe m. rundstykke, fro-
kost på Den gamle Digegreves Gård (incl. 1 øl/vand) og kaffe på hjemturen. 
 

PROGRAM FOR TUREN: 
Kl. (ca. tider) 
8.00   Afgang fra Korskroen (parkeringsplads v. Shell-tanken, Korskrovej 10) 
8.45 Opsamling Hviding 
9.15 Formiddagskaffe på Rømø 
9:30 Kulturhistorisk bustur på Rømø 
11:45                   Frokost på Klægager – Den gamle Digegreves Gård (incl. fortælling) 
13:15   Afgang fra Klægager 
14:00                   Rundvisning på Nolde-museet, Seebüll, Tyskland 
16:00                   Afgang mod Korskroen 
16:50                   Forventet ankomst Hviding 
17:30                   Forventet ankomst Korskroen 
 

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

TILMELDING: 

Tilmelding via Sydvestjyske Arkivers hjemmeside senest den 18. august 2019. Husk at udfylde 
en tilmelding for hver deltager. 
Deltagergebyret på 500 kr. pr. person skal betales forud sammen med tilmeldingen, ved at 
overføre beløbet til kontonr. 8210   6270542725 

https://sydvestjyskearkiver.dk/kalender/studietur-i-marsken/

