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Nyt fra konsulenten 
Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent 

Så står julen for døren, men arki-
vets ”julemand” har allerede været 
forbi med julegaven i oktober. Da 
fik Arkibas nemlig en ny fane til 
registrering af sted: Geografi-
fanen. På Sydvestjyske Arkivers 
hjemmeside findes en vejledning 
til hvordan den udfyldes, så jeg vil 
ikke bruge mere plads på den her. 
Jeg vil blot minde om, at selv om 
man anvender geografi-fanen, skal 
man fortsat også lave henvisnin-
ger til sted i decimalklasse 46.4, 
sådan som det fremgår af vejled-
ningen i ArkibasWiki. 
 
Nu vi er ved de ”løftede pegefing-
re” vil jeg også opfordre til en gen-
nemgang af arkivets samling af 
film med henblik på bevaring og 
evt. digitalisering. Det kan man 
læse mere om længere omme i 
bladet. For ikke helt at fratage jer 
den gode julestemning får i også 
en opskrift på en juleegnet kringle 
og et husholdningsregnskab for ju-
len 1964.  
 
I denne kursussæson kan vi igen 
tilbyde gratis kurser. Det er takket 
være Velux-fonden, som gavmildt 
har doneret til foreningen. Der er 
kurser nok at gå til (hvilket man 
se af oversigten længere omme i 
bladet). I første omgang skal man 
være opmærksom på kurserne i 
januar: Et aftenmøde om Medi-
estream allerede 8. januar, og Mo-
dul-kursus 1 d. 29. januar og 5. 
februar. Sørg for at få jer meldt til! 
På programmet er også kurset 
”Nyheder i Arkibas” som var over-
tegnet i efteråret. Fik man ikke 
plads, får man altså chancen igen. 

I efteråret er Arkibas-kurserne 
flyttet i nye rammer på Område-
center Gjesing Midtby. Vi er glade 
for at kunne benytte ÆldreSagens 
datastue, og efterhånden er kon-
sulenten også ved at få styr på 
teknikken på stedet. Ikke mindst 
er parkeringsmulighederne også 
forbedrede. 
 
Efterhånden kan medlemsbladet 
ikke udkomme uden at give spal-
teplads til persondataforordningen. 
Vi slipper heller ikke denne gang, 
for i september ændrede Datatil-
synet sin vejledning om personbil-
leder (kan læses på Datatilsynets 
hjemmeside). SLA arbejder på en 
justeret vejledning til arkiverne, 

men indtil den kommer lyder an-
befalingen herfra: Tag den med ro. 
Vi kan bruge mange kræfter på at 
publicere og afpublicere billeder, 
hver gang vejledningen ændres. 
Som jeg læser Datatilsynets æn-
dringer, vil vi fremover få mulig-

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/
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hed for at vise flere billeder, end 
vi har haft lov til siden personda-
taforordningens ikrafttræden. Der 
er derfor grund til at imødese 
SLAs vejledning med positive for-
ventninger. I skal dog stadig være 
opmærksomme på, at portrætter 
af børn kræver større hensyn end 
portrætter i øvrigt. Det gælder og-
så fortsat, at hvis den afbillede ik-
ke ønsker sit portræt vist, skal I 
afpublicere! 

Flere arkiver har i årets løb døjet 
med lokaleudfordringer. Bl.a. der-
for må Historisk Arkiv for Seem 
Sogn med årets udgang indstille 
arkivdriften. Arkivalierne er over-
draget til Ribe Byhistoriske Arkiv, 
som i fremtiden også vil modtage 
materiale fra Seem. 
 

Skallebækhuset som indtil for nylig husede Historisk Arkiv for Seem Sogn skul-
le sælges, og arkivet er derfor flyttet ud med udgangen af 2019. 
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Julen 1964 
Af Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 

 

En familie på to voksne og to børn, 
hvor manden i huset var mejerist, 
købte deres kolonialvarer i Brugsen. 
De havde selvfølgelig, som næsten 
alle, en kontrabog, hvori alle indkøb 
blev ført ind. 
En sådan kontrabog har vi fået afle-
veret på Lokalhistorisk Arkiv for Gre-
ne Sogn. Her kan vi se, hvad familien 
købte ind den 23. og 24. december. 
Priserne er også angivet, det er derfor 
nemt at se, hvor meget julen i hvert 
fald har kostet dem. Her må vi se 
bort fra andet indkøb, som slagter-, 
mejeri- og bagervarer, da den slags 
dengang ikke kunne købes i Brugsen. 
Jeg listede varekøbet for de to dage 
op med priserne og gik så i den lokale 
Superbrugs og skrev de aktuelle pri-
ser på de samme varer op, så godt 
det kunne lade sig gøre. Derefter slog 
jeg op på Danmarks statistik og fandt 
indexet, dog for 2018 da 2019 endnu 
ikke er frigivet. 
De varer jeg fandt og kunne sammen-
ligne har jeg regnet sammen for 1964 
priser til 543,10 kr. og de nuværende 
priser til 2.418,40 kr., men så kom-
mer forskellen, og det er indexet, 
som er 10,95 og da fremkommer der 
så et helt andet billede. For omregnet 
svarer de 543,10 til 5.931,66 kr. i 
2018 priser.  
Deraf kan vi se, at det var meget dy-
rere for 55 år siden, end det er i dag. 
Meget markant er prisen på melis og 
flormel. Her har vi dog svært ved at 
læse hvilket kvantum der er blevet 
købt, men der er købt for 6,65 kr. 
sukker, hvilket omregnet svarer til 
72,61 kr. i 2018 priser. Af flormel er 
der købt en mængde til 7 kr., hvilket i 
2018 svarer til 76,44 kr.  
Der blev også købt 10 øl til 11,71 kr. 
hvilket svarer til 127,87. En flaske vin 
til 15,55 der svarer til 169,80. 
Af de få ting der dengang var billigere 

end i dag kan jeg nævne rosiner, ris, 
husblas, vanilje og julekort. 
Der blev købt frisk frugt, bl.a. blandet 
frugt, ananas, ferskner og appelsiner, 
men her er der ikke angivet antal, så 
det er svært at sammenligne. Det har 
dog med sikkerhed været dyrere end 
i dag. Dengang var importeret frugt 
ikke så almindelig som i dag.  
Tallene viser os, at det er blevet billi-
gere at leve nu til dags, men vi regi-
strerer det nok først, når vi på denne 
måde får det stillet op. Vel er julen 
dyr, men den har dog været meget 
værre! 
Jeg ville egentlig have brugt min egen 
barndom, da jeg har min moders 
regnskabsbog. Det kunne dog ikke 
lade sig gøre, da hun førte det samle-
de beløb for indkøb i de forskellige 
forretninger under én post. Det vil og-
så være blevet noget misvisende, da 
vi var næsten selvforsynende. Vi have 
husdyr, høns, ænder og gæs, og des-
uden blev der slagtet en gris, når vi 
kom ind i december. Derfor kan mine 
forældres køb i butikker ikke sam-
menlignes med en familie uden mu-
lighed for selvforsyning. 
Egentlig undrede jeg mig over, at min 
moder jævnlig tog på endagsture til 
Tyskland for at købe ind. Det hun 
hentede var sukker. Hun slæbte ger-
ne 10 kg sukker med hjem på hver 
tur. Hun syltede meget af både frugt 
og andet for at sikre det til vinterti-
den. Det forstår jeg nu bedre. Jeg 
vidste dengang ikke, at sukker egent-
lig kunne betegnes som det hvide 
guld. Mel var ikke det samme pro-
blem, fordi far dyrkede korn, som 
blev malet på den lokale mølle, så 
længe den fungerede. 
Jeg håber dette lille bidrag kan mane 

til eftertanke når det rigtig går løs 

med juleindkøbene.  
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23. december 1964 Julen 1964 I forretningen 2019 Index 10,92 

100g gær 0,24 kr. 0,95 kr. 2,62 kr. 

1 pr. havregryn 2,18 kr. 18,95 kr. 23,80 kr. 

2 lagkagebunde 3,75 kr. 22,50 kr. 40,95 kr. 

1/4 kg. Kaffe 4,52 kr. 44,95 kr. 49,35 kr. 

1 pk rosiner 1,58 kr. 29,95 kr. 17,25 kr. 

1 kg margarine 3,44 kr. 20,75 kr. 37,56 kr. 

1 m.r. rugbrød 1,71 kr. 19,95 kr. 18,67 kr. 

½ kg ris 0,90 kr. 21,95 kr. 9,82 kr. 

5 kg melis 6,65 kr. 18,95 kr. 72,61 kr. 

5 kg flormel 7,00 kr. 10,50 kr. 76,44 kr. 

10 bl. husblas 0,42 kr. 10,95 kr. 4,58 kr. 

½ kg frugt 2,78 kr. 10,00 kr. 30,35 kr. 

1 st. vanille 0,78 kr. 35,95 kr. 8,51 kr. 

1 pose abrikosmos 0,98 kr. 10,95 kr. 10,70 kr. 

Lys 4,44 kr. 19,95 kr. 48,48 kr. 

1 fl vin  15,55 kr. 50,00 kr. 169,80 kr. 

10 øl 11,71 kr. 75,00 kr. 127,87 kr. 

10 flaskepant 1,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. 

2 kg Kartofler 1,90 kr. 26,00 kr. 20,74 kr. 

Clio 1,78 kr.     

2 marcipan grise 1,96 kr.     

Julekort 0,55 kr. 12,95 kr. 6,00 kr. 

4 crepepapir 1,10 kr.     

Servietter 2,00 kr. 17,95 kr. 21,84 kr. 

Sæbe 2,60 kr.     

        

24. december 1964 Julen 1964 I forretningen 2019 Index 10,92 

Ost, 1 stk. 1,00 kr. 31,95 kr. 10,92 kr. 

Lim 0,68 kr.     

Sild 3,76 kr. 25,95 kr. 41,05 kr. 

1 svamp 0,65 kr.     

1 salatblanding 1,38 kr. 10,95 kr. 15,06 kr. 

Ananas 1,88 kr. 18,00 kr. 20,52 kr. 

Ferskner 2,68 kr. 11,95 kr. 29,26 kr. 

Cerutter 4,75 kr.     

Davre, havregryn 2,18 kr. 18,95 kr. 23,80 kr. 

Ærter m. gulerødder 1,08 kr. 12,95 kr. 11,79 kr. 

Appelsiner 5,78 kr. 22,00 kr. 63,11 kr. 

        

I alt 543,10 kr. 2.418,40 kr. 5.931,66 kr. 
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Ane Kathrines Fanøkringle 

Overbragt af Linda Vesterbæk, Nordby Sognearkiv 

Ane Kathrines Fanøkringle er til 
”fin brug”, og vi bringer den her i 
bladet til inspiration for julebag-
ningen: 
 
¼ l mælk – halv mælk og halv pi-
skefløde  
50 g margarine og 75 g smør  
(smeltes og blandes med mælk/
fløde)  
1 pk. gær 50 g (smuldres og kom-
mes i den lune blanding) 
3 spsk sukker m. top 
1 æg  
Ca. 550 til 600 gr. mel  
5 spsk rosiner, udblødt i en rigtig  
god sjat rom (som også skal i ka-
gen) 
2 spsk finthakket sukat 
1 spskf citronolie eller essens 
2 store tsk kardemomme  
 

Dejen slås til rosinerne springer, 
og den kan slippe hænderne. Den 
skal være blank, men ikke for fast! 
Hæver tre kvarter i fadet, slås op 
og deles i to (ikke nødvendigvis, 
da nogle gerne vil have store ski-
ver) og hæver på ny i ca. tre kvar-
ter. 
Pensles med lidt vand eller mælk 
og bages ca 35-45 minutter i for-
varmet ovn ved 180 grader (i dag 
med varmluftovn måske lidt færre 
minutter).  
Et par skefulde sukker og 
”skrabet” fra et par vanillestænger  
blandes  (vanillesukker kan til nød 
bruges). 
Kringlen smøres/pensles med 
blødt smør, medens den endnu er 
lun og drysses derefter med vanil-
lesukker-blandingen. 
(Hvis man ikke får spist kringlen 
som nybagt, smager den efter en 
dag eller to også dejligt med kold 
smør!) 
Denne opskrift har været brugt 
gennem generationer siden ca. 
1850. 
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Glimt fra studieturen i au-
gust til Rømø og Nolde-
museet 

På Rømø fremviste arkivle-
der Mary-Anna Wraae Lar-
sen både arkivet og mindre 
kendte sider af øen. 
 

I Seebüll syd for grænsen 
var der rundvisning i Emil 
Noldes hus og samling. 
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Nyt fra LFFs seminar 4. juni 2019: Fra strimmel til stream – om filbeva-
ring og filmrestaurering: 
 
Oplægsholderne kunne generelt ikke anbefale at digitalisere med henblik 
på bevaring – simpelthen fordi sikker opbevaring af digitale medier er 
dyr. Dette betyder dog ikke, at man ikke skal digitalisere film: 
 
Gør materialet tilgængeligt 
Mange typer film lader sig kun vanskeligt afspille for arkivets brugere, 
ikke mindst fordi afspillerne efterhånden udgår af sortiment. Skal vi ha-
ve muligheden for at vise disse film, har vi brug for en digital kopi. En 
sådan kan man i øvrigt også vise via arkiv.dk.  
 
Digitalisering som eneste mulighed 
For nogle filmmedier gælder det dog, at de SKAL digitaliseres hurtigst 
muligt. Det er de magnetiske lagringsmedier: f.eks. VHS, U-matic, Be-
tamax. Disse medier vil med stor sandsynlighed begynde at gå i stykker 
som følge af afspilning, men allerede ubrugte nedbrydes filmen hver 
dag. VHS kan digitaliseres nogenlunde smertefrit hjemme, men har man 
ikke mod på den proces kan man købe sig fra det hos forskellige firmaer. 
Det er også muligt at søge Velux-fonden om støtte til digitaliseringen. 
 
Hvad skal man købe? 
Digitalisering fås i mange prisklasser og kvaliteter. Vigtigt er det at gem-
me filerne i et almindeligt anvendt ikke-komprimeret format – f.eks. 
MP4. Bemærk at mange firmaer har et opstartsgebyr, og det derfor kan 
være en fordel at lave en fælles ordre med naboarkivet eller arkivsam-
virket. 
 
Sikker opbevaring af digitaliserede film 
Lagringsplads koster penge, ikke mindst sikker lagringsplads. Den billig-
ste metode er have flere kopier på sine sædvanlige lagringsmedier. Mini-
mum 3 kopier på to forskellige lagringsmedier (f.eks. i ”skyen” og på en 
ekstern harddisk). Husk, at eksterne harddiske også har begrænset le-
vetid, og at man ind imellem skal lave en ny kopi af sin digitaliserede 
film. 
 
Bevar originalerne 
Som nævnt ovenfor går f.eks. VHS-bånd ikke sjældent til ved overspil-
ningsprocessen. Ved andre filtyper skal man imidlertid forvente bevaring 
gennem mange år. Selv om man har fået digitaliseret spolebånd for at 
forbedre tilgængeligheden, skal man fortsat bevare de originale bånd. 
Disse er nemlig et godt og sikkert opbevaringsmedie, når de rigtige for-
hold er til stede. Dvs. at det skal være tørt og køligt – gerne ned til 5 
grader.  
 
 

Digitalisering af film 

Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent 



Efterlysning 

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

ARKIBAS-kurser i Esbjerg 
 

Onsdag den 22. januar 2020 – GRUNDKURSUS BILLEDER 
Onsdag den 4. marts 2020 – GRUNDKURSUS ARKIVALIER 
Torsdag den 2. april 2020 – NYHEDER I ARKIBAS 
 
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. 

 
Hjemmeside-kurser 
Torsdag den 16. april 2020 – HJEMMESIDE MED WORDPRESS 1 
Torsdag den 23. april 2020 – HJEMMESIDE MED WORDPRESS 2 
 

Modul-kurser (SLAs arkivuddannelse) 

29. januar og 5. februar 2020—MODUL 1 

Se beskrivelsen af Modul 0-5 her. 

 

Øvrige kurser 

8. januar 2020: Sådan bruger du Mediestream (Bemærk: Tilmelding 6. 
januar) 

 

Tilmelding og kursusbeskrivelser på www.sydvestjyskearkiver.dk 

Efterlysning 

https://danskearkiver.dk/wp-content/uploads/2018/04/Arkivuddannelsen.pdf
http://www.sydvestjyskearkiver.dk
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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 1 - 2020 
 
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 1. juni 2020 

 
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 
 

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

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 
 
 
Anni Skov Christensen  
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl 
Tlf.: 75 27 15 48.  
E-mail: asc@turbopost.dk 
 
 
Suppleanter: 
 
Karin Berg 
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv 
Sverrigsvej 20 
7200 Grindsted 
Tlf.: 20124208 
E-mail: karin.helene.berg 
@hotmail.dk 
 
 
Karen Riisager 
Varde Lokalhistoriske Arkiv 
Torvet 7    
6800 Varde 
 



 

Kommende aktiviteter 
 
 
 
 

KURSER 
 
 

8. januar: Aftenmøde om Mediestream 
(se øvrige kurser i bladet) 

 
 
 

SVAs ÅRSMØDE 
 

Onsdag den 26. februar 2020 
 

Mødeindkaldelse med dagsorden   
udsendes primo februar 2020.  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 


