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Et år med overraskelser – og 
én af de seneste og største 
Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, formand 
for Sydvestjyske Arkiver 

Når vi i slutningen af 2020 skal til 
at gøre status over det til den tid 
næsten forgangne år, vil mange 
uden tvivl summe op ved at sige, 
at alt var foranderligt, og ikke me-
get blev som forventet ved nytårs-
skiftet 2019/2020. Coronaen vil 
uden tvivl få hovedskylden for det-
te, og det kan ikke nægtes, at den 
har fået indflydelse på mangt og 
meget. Måske også indirekte på 
det håndbrev, jeg fik fra arkivkon-
sulent Karen Jermiin Nielsen lige 
inden fyraften i fredags – det var 
nemlig en opsigelse fra stillingen 
som arkivkonsulent for Sydvestjy-
ske Arkiver og leder af Ribe Byhi-
storiske Arkiv. Fra 1. august skal 
Karen være udviklingskonsulent i 
Kultur & Projekt ved Esbjerg Kom-
mune, hvor hun skal arbejde med 
tværgående projekter mellem kul-
tur og skole. 
 
Samtidig med overrækkelsen af 
brevet nævnte hun, at det ikke 
havde været nogen nem beslut-
ning. Både arkivet i Ribe og sam-
arbejdet med SVAs medlemmer 
havde stået hende nært, men Co-
ronaen havde fået hende til at 
tænke mange tanker om at søge 
nye udfordringer. I situationen fik 
jeg vist ikke sagt meget andet, 
end at jeg bag overraskelsen godt 
forstod hendes beslutning og ville 
ønske hende tillykke med det nye 
job.  

Karen har tilført SVA mange gode 
ideer og megen energi. Hun har 
arrangeret og holdt kurser, besøgt 
arkiver for at rådgive dem – og i 
telefonen givet mange gode råd til 
medlemmerne, når de var usikre 
på noget eller havde tekniske ud-
fordringer. Hjælp med ansøgninger 
til Velux-Fonden, gode ideer til for-
midlinger – der er altid stor idérig-
dom i Karens tankeverden at pluk-
ke blomster fra. Bl.a. derfor har 
samarbejdet mellem konsulent og 
bestyrelse og konsulent og med-
lemmer fungeret så godt. Jeg er 
sikker på, jeg taler på alles vegne, 
når jeg siger mange tak for gode 
år og godt samarbejde samt held 
og lykke i det nye job. 
 
Nogen har sikkert allerede tænkt, 
om ikke der bydes til afskedsre-
ception. På grund af ferie er juli 
ingen god måned til den slags ar-
rangementer, så SVAs bestyrelse 
arbejder på at finde en snarlig, 
passende lejlighed til formålet. 
Indbydelse vil følge, når dato, tid 
og sted ligger fast. 
 
God sommer. 
 
Jørgen Dieckmann Rasmussen 
Formand 
Sydvestjyske Arkiver  
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Nyt fra konsulenten 
Af Karen Jermiin Nielsen, arkivkonsulent 

Det har været et underligt forår 
for arkiverne, hvor mange ikke har 
kunnet komme på det fysiske ar-
kiv. Så er det jo heldigt, at arki-
verne ikke er så rådvilde, og flere 
af jer har derfor grebet chancen 
for at samtidsdokumentere. Hvor 
mange mon skal registrere fotos 
og arkivalier under ”Corona-
pandemien 2020” i efteråret? 
 
Jeg håber også, I har taget jer tid 
til lidt digitalt arkivarbejde hjem-
mefra—og kommer anden bølge af 
pandemien efter os til efteråret, 
kan I jo passende få ryddet op i 
dubletter af ordningsord, lave 
stedtilknytning og rette evt. stave-
fejl. 
 
SVAs kurser måtte også aflyses 
her i forået, og der arbejdes på at 
finde en egnet form for kurser i ef-
teråret. Det er imidlertid et vilkår, 
at ændringer kan optræde med 
kort varsel, og derfor ligger intet 
endnu fast om efterårets kurser.  
 
Studieturen, som ellers var plan-
lagt til juni måned, bliver heller ik-
ke gennemført i år—ingen kan helt 
overskue, om busserne kører, når  
planlægningen er færdig. 
 
Nogle af jer sidder måske også og 
venter på nyt om Velux-fonden —
her er jeg desværre ikke leve-
ringsdygtig, men mon ikke SLA 
kommer med nyt inden så længe? 
 
Ny billedvejledning 
Endelig kom også endnu en udlø-
ber af persondataforordningen: En 
ny vejledning i publicering af bille-
der fra SLA. Selve vejledningen 

kan findes på SLAs hjemmeside, 
men hovedpunkterne er følgende: 
 
• De fleste billeder fra arkivernes 

samlinger kan offentliggøres 
uden problemer. 

• Slut med at skelne mellem situ-
ationsbilleder og portrætbilleder 

• Fotos taget på offfentlige steder 
må som udgangspunkt gerne 
offentliggøres 

• Fotos af privat karakter kræver 
samtykke 

• Hvis billedet er optaget med of-
fentliggørelse for øje – f.eks. 
hvis medlemmer af en sports-
klub er opstillet til fotografering, 
for at billedet kan distribueres til 
dem og andre bagefter, kan det 
godt betragtes som et samtyk-
ke.  

 
Ovenstående er ikke udtømmende. 
Man skal stadig passe på med 
guldkonfirmander og deslige. Op-
havsretten gælder uændret. Læs 
derfor vejledningen på SLAs hjem-
meside. 
 
Nyt i 99.4 
Jeg kan jo ikke undgå at komme 
omkring decimalklasse 99.4 Perso-
nalhistorie. Som I kan se af for-
mandens skriv, skal jeg snart lave 
mit sidste ordningord i Arkibas.  
 
Det er med tungt hjerte jeg siger 
farvel til jer, men selv  arkivfolk 
kan ikke altid holde sig til at beva-
re fortiden. Forandring måtte der 
til , og nu vover jeg så springet ud 
på dybt vand. 
 
Det har været otte spændende år i 
arkivernes verden, de sidste tre 

https://danskearkiver.dk/organisationen/raad-og-vejledning/arkiverne-og-ny-databeskyttelseslov/
https://danskearkiver.dk/organisationen/raad-og-vejledning/arkiverne-og-ny-databeskyttelseslov/
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som konsulent. Med mig tager jeg 
mindet om mange gode arkivbe-
søg, spændende kursusdage og 
ikke mindst indforstået arkivsnak 
blandt beslægtede ånder.  
 
Netop derfor er jeg heller ikke i 
tvivl om, at SVAs medlemmer nok 
skal tage godt imod min efterføl-

ger - jeg glæder mig til at se,  
hvad I finder på sammen. 
 
Tak for kaffe og godt selskab! Pas 
godt på den fortid, I har i jeres va-
retægt—og hinanden. 
 
Bedste hilsner  
Karen. 

Konservator Tina Kramer fortæller om materiel arkivpleje på Arkivuddan-
nelsens modul 1: Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres 
bevaring. Stedet er Helle Hallen i januar 2020. 
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Referat af årsmødet 

 

Årsmøde blev afholdt d. 26. febru-

ar 2020 i Billund Centeret. 
 
På generalforsamlingen deltog re-
præsentanter fra arkiverne i:  
 
Agerbæk, Alslev, Blaabjerg, Blå-
vandshuk, Brørup, Endrup/Vester 
Nykirke, Fåborg, Grene, Grims-
trup, Grindsted, Gørding, Hjort-
lund, Hviding, Lindknud, Nr. Fa-
rup, Roager, Skads, Stenderup-
Krogager, Varde, Vester Nebel. 
 
Derudover deltog fra SVA bestyrel-
se: Jørgen Dieckmann Rasmussen, 
Esbjerg, Linda Vesterbæk, Nordby, 
Anni Skov Christensen, Blåvands-
huk, Linda Nielsen, Billund og Nan-
na Iversen, Brørup.  
 
Øvrige deltagere: Arkivkonsulent 
Karen Jermiin Nielsen.  
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Jørgen Dieckmann Rasmussen bød 
forsamlingen velkommen og fore-
slog som dirigent Karin Berg, 
GrindstedArkivet, som blev valgt. 
Som referent foreslog han arkiv-
konsulent Karen Jermiin Nielsen, 
som også blev valgt.   
 
Med udsendelse den 4. februar 
konstaterede dirigenten, at gene-
ralforsamlingen var blevet rettidigt 
indkaldt. 
 
 
2. Beretninger 
 
Formand Jørgen Dieckmann Ras-
mussen fremlagde bestyrelsens 
beretning for 2019:  
 

Velkommen 
 
Lokalhistorien under forandring – 
det kunne godt være overskriften 
på beretningen for 2019, for mon 
ikke alle arkiver oplever, hvordan 
arkivarbejdet ændrer sig? Det 
gælder såvel på det tekniske om-
råde som i brugerkredsen. Hvor 
man for år tilbage fortrinsvis så 
brugere fra lokalområdet, tilsat 
enkelte udefra, og som regel æl-
dre folk, ja så kommer der i dag 
henvendelser mange steder fra, og 
sjældent dukker folk selv op. Al-
dersspredningen i brugerkredsen 
er blevet større. Med til historien 
hører også, at mange henvendel-
ser kommer fra ikke-arkivvante 
brugere. Google er en uundværlig 
browser m.h.t. at finde oplysnin-
ger de mest utrolige steder, men 
Google fortæller ikke noget om 
persondata-restriktioner på vores 
materiale eller copyright. Ingen af 
de to lovgivninger er lette at forstå 
– selv for os i arkivverdenen kan 
det være svært. Der kan gå me-
gen tid med at sætte nye brugere 
ind i en for dem ny verden, hvor 
alt ikke umiddelbart er tilgængeligt 
eller kan ekspederes digitalt. Og – 
det må heller ikke glemmes – der 
kan også følge mange telefoniske 
henvendelser efter hver forespørg-
sel, som ender med en indføring i 
arkivernes forunderlige verden. Ét 
er dog sikkert – digitaliseringen er 
kommet for at blive, og – som vi 
talte om på bestyrelsesmødet lige 
inden generalforsamlingen – nåe-
de Billund Lokalhistoriske Arkiv 
f.eks. omkring 19.000 søgninger 
på arkiv.dk sidste år. Så højt et tal 
havde de ikke nået uden digitalise-
ring. 
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Også andre – og typisk yngre – bru-
gere finder vej til os. Lokalarkiverne 
inddrages i Den Åbne Skole og får 
derved et nyt publikum. Det er med 
til at perspektivere de små og store 
ændringer i samfundet, man måske 
ikke ellers bider mærke i. Tænk blot 
på at gå på strøgtur for 20 år siden 
og så skulle gøre det samme i dag. 
Mange af de lokale forretninger er 
lukkede, nogle bygningerhelt væk 
og i bedste fald erstattet af anden 
bebyggelse.  
 
Sådanne forandringer er lokalarki-
verne med til at dokumentere og 
gemme for eftertiden, men edb 
bringer vi vores materiale og oplys-
ninger »ud af arkivet« og stiller det 
til rådighed for alle interesserede.  
 
I hvert fald hvis man publicerer sine 
registreringer via arkiv.dk. Internet-
tet gør hele kloden til lokalarkiver-
nes potentielle publikum. Heldigvis 
kontakter de os ikke alle sammen, 
men næsten dagligt kommer der 
forespørgsler, uddybende kommen-
tarer eller lignende ikke blot fra vo-
res egne lokalområder, men fra he-
le landet, ja endda fra andre konti-
nenter. Lokalhistorien er ikke læn-
gere kun lokal. Den er også blevet 
global, og takket være digitaliserin-
gen kan man tage historien med sig 
og dyrke den uanset hvor i verden, 
man befinder sig. Også uden dansk-
kundskaber kan man have udbytte 
af vores arbejde – Google Translate 
har f.eks. hjulpet flere amerikanere 
med at finde frem til ønskede oplys-
ninger i arkiv.dk-indtastninger. Me-
re imponerende er det, at de f.eks. 
også har kunnet arbejde i nogle af 
de mange databaser på Esbjerg By-
historiske Arkivs hjemmeside og 
først kørte af sporet, da der skulle 
arbejdes med historiske adresser.  
 
At kunne efterkomme denne efter-
spørgsel kræver meget af arkiver-
ne. For det første at man er med på 
det digitale område, altså har sine 
samlinger registreret i Arkibas og 

publiceret via arkiv.dk. Det forud-
sætter naturligvis, at arkiverne har 
husly, IT-udstyr og veluddannede 
medarbejdere til at løse opgaven. 
Med hensyn til IT-udstyr og uddan-
nelse har rigtig mange arkiver nydt 
godt af de bevillinger, Velux-Fonden 
de seneste par år har givet lokalar-
kiverne via SLA. Meget gammelt IT-
udstyr er blevet skiftet ud med helt 
nyt, som f.eks. gør det hurtigere at 
registrere. Og med tilskud til ud-
dannelse, som SVA bl.a. har nydt 
godt af, er der blevet afholdt mange 
gratis-kurser for SVAs medarbejde-
re over 60 år. Ordningen har forelø-
big været gældende i to år, men er 
blevet forlænget til også at gælde 
2020. Vær selv opmærksom på an-
søgningsfristerne og hold jer ikke 
tilbage med at søge. Som jeg hører 
tilbagemeldinger, har lokalarkiver, 
der har stået over for en flytning til 
nye/andre lokaler, fået støtte til in-
ventar, selv om Fonden ellers har 
meldt ud ikke at ville støtte i sådan-
ne tilfælde. Det kan dog være klogt 
at kontakte arkivkonsulenten eller 
SLAs sekretariat, inden man giver 
sig i kast med en sådan ansøgning. 
 
På to områder kan Velux-fonden 
dog ikke hjælpe: Det er med hen-
syn til lokaler og rekruttering af fri-
villige medarbejdere. Som alle an-
dre oplever mange arkiver en pensi-
onering af én eller flere medarbej-
dere banke på, og – har vi desvær-
re oplevet i de senere år – somme 
tider falder en arkivleder bort uden 
varsel. Det kan blive farligt for arki-
vet ikke at have en afløser klar eller 
råde over en gruppe frivillige at re-
kruttere afløseren fra. Løbende at 
arbejde med rekruttering kan derfor 
være en god idé, og nævn mig det 
arkiv, som ikke altid kan bruge en 
ekstra hånd. Mig bekendt er det kun 
arkivet her i Billund, som er færdig 
med at registrere – alle andre arki-
ver har vist større eller mindre bun-
ker i venteposition til en regnvejrs-
dag. 
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Man kan uden tvivl have megen 
nytte af en rekrutteringsplan – om 
ikke andet fordi vi nok må vente 
flere og flere opgaver og henven-
delser i fremtiden. Arkiv.dk fejrer jo 
5-års jubilæum i disse dage og er 
blevet indarbejdet i mange danske-
res dagligdag. Desværre er der ikke 
en opskrift på at rekruttere frivillig 
arbejdskraft, men bliver der afholdt 
et større, offentligt arrangement, 
hvor arkivet medvirker, kan det jo 
bruges til at efterlyse interesserede. 
 
Det andet problem – husly – har 
flere arkiver været eller er udsat for 
at opleve. Kommunerne vil gerne 
afvikle kommunale ejendomme, ty-
pisk mindre skoler, hvor lokalarki-
verne tidligere har holdt til for ingen 
eller en symbolsk husleje. Det kan 
på længere sigt føre til, at flere ar-
kiver må samles på én og samme 
adresse eller nedlægges. Ved ud-
gangen af 2019 fandt den første ar-
kivnedlæggelse i SVAs medlems-

kreds sted. Det var Historisk Arkiv 
for Seem Sogn, hvis lokaler skulle 
være rømmet pr. 1. december 
2019, da bygningen skulle sælges. 
Arkivleder Søren Mulvad ønskede at 
trække sig, og uden en afløser blev 
løsning en lukning og efterfølgende 
aflevering af samlingerne til Ribe 
Byhistoriske Arkiv. Der er den tidli-
gere arkivleder selvfølgelig også 
velkommen til at fortsætte sit ar-
bejde. 
 
Ellers må vi om 2019 fremhæve, at 
SVAs bestyrelse igen har lagt ho-
vedvægt på kursusvirksomhed. Ar-
kivkonsulenten vil redegøre nærme-
re for dette i sin beretning. Målet er 
at komme rundt om hele Arkibas og 
introducere de nye moduler, som er 
kommet til. Derfor blev der udbudt 
en broget buket af kursustilbud i 
2019, suppleret med mulighed for 
individuel vejledning og rådgivning.  
 

Studieturen 2019 gik bl.a. til Rømø, hvor arkivleder Mary-Anna Wraae Lar-
sen  gav deltagerne en fantastisk rundvisning på øen. 
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Også en studietur blev det til. Mon 
ikke det var sommerens varmeste 
dag, da vi var på Rømø, i Digegre-
vens Gård og på Noldes Museum 
syd for grænsen og fik nye perspek-
tiver på arkivarbejde? Trods den ri-
gelige varme blev det en rigtig god 
og lærerig dag.  
 
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning 
med at takke bestyrelsen for godt 
samarbejde i årets løb og også brin-
ge en stor tak til arkivkonsulenten 
for sit store arbejde for lokalarkiver-
ne. Desuden skal der lyde en tak til 
vores mange medlemmer, som tro-
fast møder op til foreningens arran-
gementer. 
 
Herefter fremlagde Karen Jermiin 
Nielsen konsulentens beretning for 
2019: 
 
Så er det allerede tredje gang, jeg 
som konsulent skal aflægge beret-
ning! Det gør jeg med glæde, for 
2019 var fyldt med gode dage med 
gode arkivfolk. 
 
Også i år har der været bud efter 
konsulenten til ”madpakkekurser” 
arrangeret af et arkiv, evt. sammen 
med naboarkivet. I Esbjerg har vi 
afholdt de sædvanlige grundkurser i 
både arkivalier og billeder og et en-
kelt administratorkursus. Nytilkom-
men på kursuslisten er ”Nyheder i 
Arkibas”, som henvender sig til er-
farne arkivmedarbejdere, som ger-
ne vil opdateres på de seneste års 
tilføjelser til Arkibas – og der er 
mange. 3. oktober kom f.eks. det 
nye kortmodul. Konsulenten har 
haft travlt med at opdatere både sig 
selv og kursusmaterialerne.  
 
Efter sommerferien måtte vi også 
flytte kursuslokale fra Kultur- og 
Fritidshuset i Skolegade, hvor man-
ge arkivfolk i årenes løb har svedt 
over Arkibas. Det nye lokale ligger 
også i Esbjerg, nemlig på område-
center Gjesing Midtby. Det nye lo-
kale, Datastuen, er udmærket, især 

fordi konsulenten her rigtig får mu-
lighed for at drille kursisterne: Som 
underviser kan man overtage kursi-
sterne skærme, så de ikke kan sur-
fe på internettet og besvare hen-
vendelser mens de er på kursus. I 
stedet må de pænt finde sig i gen-
nemgang af ordningsord og ind-
komstjournaler. 
 
Jeg har været på mange konsulent-
besøg i år, ikke mindst for at snak-
ke registreringspraksis. Andre ste-
der har det være publicering af lyd-
filer eller forestående bogudgivel-
ser, der var på dagsordenen. Det 
der har gjort mest indtryk på mig er 
dog de lokaleudfordringer, mange 
arkiver bøvler med. Jeg kan kun op-
fordre til, at man bruger konsulent-
ordningen, hvis man aner en flyt-
ning i horisonten. I 2019 har jeg 
bl.a. bistået med beskrivelser af mi-
nimumskrav til lokaleforhold og del-
tagelse i møder med kommunen om 
nye lokaler. I må endelig ikke se 
minimumskravene som en kritik af 
de arkiver, som ikke kan opfylde 
dem – alle gør deres bedste for at 
sikre arkivalierne. Det er et redskab 
til efterhånden at opnå bedre loka-
leforhold, så vi kan bevare lokalhi-
storien for eftertiden.  
 
Studieturen 27. august blev afholdt 
i et frygteligt vejr – og for en gangs 
skyld betyder det hverken regn, sne 
eller blæst. Varmen og solen domi-
nerede i de dage. Heldigvis er arkiv-
folk udholdende og gennemførte tu-
ren med et godt udbytte: 
 
På Rømø besøgte vi et arkiv, der 
var ”som os selv” – og så alligevel 
ikke. Arkivet på Rømø ejede sit eget 
hus og havde lejeindtægter af den 
ene længe. Til gengæld har de strå-
tag og lavt til loftet! Dagen startede 
med en kryddersnaps på rav og lo-
kale urter, hvorefter arkivlederen 
gav os en rundtur på øen, som kun 
arkivfolk kan gøre det. Det med 
snapsen kunne man også godt have 
lyst til at adoptere – men helst ikke 
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når konsulenten kommer på besøg, 
for hun er sædvanligvis i bil. Studie-
turen foregår heldigvis med bus, så 
vi kom også sikkert videre til en 
herlig frokost på Den Gamle Dige-
greves gård i Ballum, og endelig til 
en varm rundvisning på Noldemuse-
et. Jeg håber, der er tilslutning til 
endnu en tur i 2020, men jeg giver 
ingen løfter om vejret! 
 
Tak til bestyrelsen for god støtte til 
konsulenten også i år. Tak til med-
lemmerne for de mange gode arkiv-
snakke, som holder konsulenten op-
dateret og skarp. Og endelig: Tak 
for opmærksomheden. 
 
Dirigenten spurgte, om der var be-
mærkninger til de to beretninger, 
hvilket ikke var tilfældet.  De var 
hermed godkendt. 
 
3. Regnskab  
Herefter fremlagde kasserer Linda 
Nielsen det reviderede regnskab for 
2019.  
 
Årets underskud var 17.645,72 kr. 
Studietur og generalforsamling gav 
underskud. Regnskabet blev god-
kendt. 
 
4. Budget og fastsættelse af 
kontingent 
Herefter fremlagde kassereren for-
slag til budget for 2020. Budgettet 
blev godtaget, dog med et ændret 
kontingent: Det hidtidige kontingent 
på 50 kr. i grundbeløb + 4 øre pr. 
indbygger i dækningsområdet blev 
forøget til hhv. 100 kr og 6 øre pr. 
indbygger. 
  
Fra forsamlingen blev der stillet for-
slag 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 mulighe-
den. 
 
 

5. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke 
var indkommet nogen forslag. 
 
6. Valg 
Valgene gennemførtes med akkla-
mation med følgende resultat: 
 
6.a Valg til bestyrelsen: På valg var 
Anni Skov Christensen, Blåvands-
huk, og Linda Nielsen, Billund. Anni 
Skov Christensen genopstillede og 
blev genvalgt. Linda Nielsen genop-
stillede ikke. Som kandidat foreslog 
bestyrelsen Ragna Weidinger, Nr. 
Farup, som blev valgt. Der var ikke 
yderligere kandidater. 
 
6.b Valg af suppleanter: Karin Berg, 
Grindsted og Karen Riisager, Varde 
blev begge genvalgt.   
 
6.c Valg af revisorer: Jytte Knud-
sen, Hviding og Nora Olesen, Gør-
ding blev begge genvalgt.   
 
6.d Valg af revisorsuppleant: Hen-
ning Jørgensen, Vester Nebel blev 
genvalgt.  
 
7. Eventuelt 
Arkivkonsulenten gjorde reklame 
for kommende kurser, som kan ses 
på hjemmesiden. 
 
Herefter takkede formand Jørgen 
Dieckmann Rasmussen på forenin-
gens vegne Linda Nielsen for det ar-
bejde, hun i sine år som kasserer 
har udført for Sydvestjyske Arkiver. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål, af-
sluttede dirigenten generalforsam-
lingen, og man fortsatte med års-
mødets sociale del. Aftenens fore-
dragsholder var Tine Froberg Mor-
tensen, arkivar/records manager 
ved LEGO. 
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Meget ændrede sig den 11. marts i 
år, da statsminister Mette Frederik-
sen sendte danskerne hjem og 
”lukkede Danmark ned”, som stan-
dardbeskrivelsen blev. Fra 12. 
marts skulle de hjemsendte hjem-
mefra forsøge at få dagligdagen til 
fungere under nye vilkår, og tidsho-
risonten var 14 dage. Overkomme-
ligt, var nok manges umiddelbare 
vurdering, men perioden blev for-
længet yderligere to gange, og nu 
med en måned ad gangen. Det blev 
nok en mavepuster for mange, for 
mange var hjemsendt med lønkom-
pensation, og for alle gjaldt, at de 
heller ikke kunne gå til fodbold, ud 
at spise, gå i biografen eller en tur 
på biblioteket – alle de steder var jo 
også Corona-lukkede. 

Hvad kan man gøre? 
PC, Ipad og mobiltelefon blev man-
ge danskeres redningskrans – eller 
måske var det snarere Google. 
Spørgsmål, man ikke havde fået 
svar på i tide, kunne nu forsøges 
besvaret, eller almindelig nysgerrig-
hed kunne blive stillet. Formodent-
lig har alle arkiver oplevet, at arki-
vets indbakke var fyldt med spørgs-
mål via arkiv.dk. Midt i april – så 
vidt jeg husker – brugte jeg en hel 
arbejdsdag på at besvare e-mails til 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som var 
landet i indbakken over natten, men 
samtidig med jeg kløede på med at 
få dem ekspederet, tikkede nye e-
mails ind. Det blev næsten et kap-
løb med tiden. 
 

Jagten på Corona 
Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv 

Som navneskiltet viser, er den god nok: Fiskekutteren hed Corona. På 
dækket ses fra venstre Henry Hansen, Johannes Christensen og Peter 
Thuesen. I styrhuset Børge Christensen, bror til Johannes og senere 
fiskeeksportør. Foto ca. 1033-1935. EBA 68232-070. 
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Henvendelserne var meget forskelli-
ge – nogle handlede bl.a. om afle-
vering af arkivalier, som formodent-
lig var dukket op i forbindelse med 
oprydningerne under hjemsendelse. 
Det var ikke kun haven og udhuset, 
der måtte stå for tur. Andre fore-
spørgsler var mere specielle, men 
kom i en speciel sammenhæng. 
F.eks. sendte en englænder en fore-
spørgsel på en gammel Esbjerg-
fiskekutter E.468, som var blevet 
solgt til andet formål, og han sam-
men med bekendte nu var i gang 
med at restaurere. Baggrunden for 
hele eftersøgningen var dog uden 
tvivl, at han via arkiv.dk havde fun-
det ud af, at kutteren hed – Corona! 
Et hurtigt opslag i databasen over 
Sydvestjyske Fiskekuttere, som fin-
des på arkivets hjemmeside, afslø-
rede, at Esbjerg havde haft Corona 

fra 1933-1956 – altså kutteren, og 
at den til sidst var ejet af fiskeskip-
per Simon Chr. Christensen. 
 
Mere Corona 
Henvendelsen gav mig blod på tan-
den, så da forespørgslen var besva-
ret, tog kunne jeg ikke dy mig for 
yderligere søgninger efter Corona i 
Esbjerg.  
 
Og – bingo: Der viste sig at have 
været både en blomsterforretning 
og et fragtskib. Blomsterforretnin-
gen lå Strandbygade 1 og kendes 
tilbage fra 1930. 
 
Fragtskibet hører en senere tid til. 
Det blev bygget på værftet i Geno-
va og leveret i 1969, hvor det fik 
navnet Aalborghus. I 1971 skiftede 
det navn til Dana Sirena, og fra 

En del nysgerrige men-
nesker har taget opstil-
ling ved Strandbygade 1 
på hjørnet af Stormga-
de, hvor blomsterforret-
ningen Corona lå. Det 
kunne være i forbindel-
se med åbningen, da 
Corona optræder for 
første gang i vejviseren 
i 1931. Tandlæge-skiltet 
tilhører Carl Gravesen.  
EBA 25258-070 
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1975-1979 havde det flere forskelli-
ge navne, bl.a. Robin Hood, indtil 
det i 1979 fik sit blivende navn Da-
na Corona. 
 
Tænkte ikke på virus 
De nævnte, tidligere forekomster af 
Corona er dog uden forbindelse til 
den aktuelle virus. Corona er et 
gammelt ord, findes på latin og be-
tyder krone. Oprindelig er det be-
tegnelsen for det yderste lag af so-

lens atmosfære, som normalt er 
usynligt fra jorden på grund af so-
lens meget kraftige lys. Når solen 
ved solformørkelser skjules af må-
nen, kan Coronaen dog ses. 
 
Selv om Corona faktisk betyder an-
det og mere end virus, vil det dog 
på grund af sin moderne betydning 
næppe blive førstevalg som navn på 
kuttere, skibe eller blomsterforret-
ninger i den nærmeste fremtid. 

Dana Sirena ved Englandskaj ca. 1977. Først i 1979 fik den navnet Dana 
Corona. EBA 30294-019. 
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Glimt fra studieturen 2019 
 

Kryddersnaps 
med fortælling på 
Rømø. Foto: Jør-
gen Dieckmann 
Rasmussen, EBA 
Q25717-076-
1563. 

På opdagelse på 
Den Gamle Dige-
greves Gård. Fo-
to: Jørgen Dieck-
mann Rasmus-
sen, EBA Q25719-
076-1563. 

Snaps gør det ikke alene, 
men heldigvis var der også 
kaffe, rundsstykker og godt 
vejr. Foto: Jørgen Dieck-
mann Rasmussen, EBA 
Q25718-076-1563. 
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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 
Afventer ny konsulent 

Modul-kurser 

Afventer ny konsulent 

 

Efterlysning 
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Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr. 2 - 2020 
 
Indlæg til næste nummer indsendes til: 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
Telefon: 76 16 39 07 
E-mail: arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
INDEN den 15. november 2020 
 
Send gerne redaktionen et billede og beskrivelse af arkivet under Corona. 
 

 

Arkivkonsulent 
 
Sydvestjyske Arkiver 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
Torvegade 47 
6700 Esbjerg 
 
Tlf.: 76 16 39 07 
 
E-mail:  
arkivkonsulenten@esbjergkommune.dk 
 
 
 

 
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 
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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 
 
Privat: 
Grønlandsparken 58C 
6715 Esbjerg N 
Tlf.: 75 15 56 30 
 
Kasserer: 
 
Ragna Weidinger 
Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv  
Farup Fælled 
Farup Kirkevej 2 
6760 Ribe  
Tlf.: 47312488 
E-Mail: ragnaw@mail.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 
 


